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200 
Mae ein henw da a’n 
gweledigaeth ryngwladol yn 
denu dros 200 o fyfyrwyr 
israddedig o bedwar ban 
byd bob blwyddyn.

“Mae'r cyrsiau 
yn hyblyg; mae’n 
hawdd newid 
a dewis eich 
modiwlau a’ch 
opsiynau.”
Austin Pearce, myfyriwr

Un o'r rhaglenni 
datblygiad 
proffesiynol 
cryfaf ar gyfer 
israddedigion  
yn y DU.

“Cyfleoedd 
ardderchog 
i astudio a 
gweithio dramor.”
Rhys Ward, myfyriwr
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technoleg fodern.
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hawdd mynd 
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Dewis Caerdydd

Rydym yn falch o'n henw da fel Ysgol gyfeillgar a chynhwysol, gyda 
chymuned weithgar o fyfyrwyr a staff cefnogol.
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Mae dewis y 
cwrs cywir a'r 
brifysgol gywir yn 
benderfyniadau 
pwysig, felly rwyf wrth 
fy modd eich bod yn 
ystyried Caerdydd fel 
eich cam nesaf.
Gyda mynediad at rai o'r mathemategwyr 
gorau yn y wlad, cymuned ymchwil o'r radd 
flaenaf, ac ystod eang o gyrsiau a modiwlau 
i ddewis rhyngddynt, ni fu erioed well amser i 
ymuno â'r Ysgol Mathemateg. 

Rydym hefyd wedi symud i'n hadeilad newydd 
rhagorol, Abacws, sy'n cynnwys cyfleusterau 
eithriadol sydd wedi'u cynllunio i annog 
rhyngweithio ac arloesedd trwy fannau 
astudio cydweithredol a meysydd ymchwil.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth 
addysg a gyrfaoedd rhagorol, ac mae ein 
myfyrwyr yn darparu adborth cadarnhaol yn 
gyson am y profiad dysgu y maent yn ei gael 
yng Nghaerdydd.  Mae ein Hysgol yn sgorio’n 
dda ymhlith prifysgolion Grŵp Russell, gan 
gyflawni cyfraddau boddhad cyffredinol ACF 
2022 o 86.7% ar gyfer y rhaglen MMath, a 
92.3% ar gyfer y rhaglen BSc Mathemateg 
gyda Blwyddyn ar Leoliad. 

Mae ein haddysgu wedi'i arwain gan 
academyddion brwd ar flaen eu meysydd, 
ac yn canolbwyntio ar ymchwil arloesol ac 
anghenion technoleg fodern, i wneud yn siŵr 
bod eich addysg ar flaen y ddisgyblaeth. 

Mae ein rhaglen datblygu proffesiynol ar gyfer 
myfyrwyr mathemateg israddedig, ymysg 
y cryfaf yn y DU. Gall ein myfyrwyr ddewis 
cwblhau deuddeg mis o hyfforddiant mewn rôl 
mathemategydd neu ystadegydd am gyflog, 
neu astudio yn un o'n sefydliadau partner 
dramor. 

Yn y llyfryn hwn, cewch wybodaeth benodol 
am eich pwnc arbenigol, ein Hysgol a'n 
gwasanaethau. Cewch ddarllen am yr ystod 
o yrfaoedd a chyfleoedd y bydd eich addysg 
yn ei gynnig i chi, wedi'u hategu gan dystebau 
ein myfyrwyr presennol. Rwyf yn hyderus y 
bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi, 
ond y ffordd orau o ddod i wybod sut beth yw 
hi i astudio yng Nghaerdydd yw ymweld â ni yn 
un o'n diwrnodau agored. 

Gobeithio y byddwch yn penderfynu ymuno 
â'n cymuned fathemategol sy'n ffynnu, lle 
gallwch fwynhau cyfleusterau ardderchog, 
tiwtora o'r radd flaenaf, ac amgylchedd 
cyfeillgar a chefnogol. Ar ran yr holl staff yma 
yn yr Ysgol Mathemateg, dyma ddymuno pob 
llwyddiant i chi gyda'ch astudiaethau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, 
cysylltwch â ni – fe wnawn bopeth y gallwn 
i’ch helpu.

Dr Matthew Lettington
Cyfarwyddwr Recriwtio Myfyrwyr  
a Derbyn Myfyrwyr
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Pam astudio mathemateg  
yng Nghaerdydd? 

O brofiad o'r radd flaenaf i fyfyrwyr i gyrsiau hyblyg, 
mae digon o resymau dros astudio Mathemateg ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Dyma ein pum prif reswm:

Profiad gwych i fyfyrwyr 
Mae'r Ysgol Mathemateg yn falch o'n henw da 
o ran cynnig profiad academaidd rhagorol i’n 
myfyrwyr, gyda rhai o'n cyrsiau yn cael sgôr 
bodlonrwydd o 100%. 

Mae ein Ysgol yn helaeth ei hoffer, ac mae 
digon o gyfleusterau cymorth ar gael i chi. 
Mae ein tiwtor personol a chynllun mentora 
myfyrwyr yno i'ch helpu i ymgynefino â bywyd 
yn y Brifysgol.  Os bydd problem fathemategol 
yn peri problem i chi, gallwch droi at ein 
Gwasanaeth Cymorth Mathemateg, a gynhelir 
gan ein staff academaidd.

Lleoliadau gwaith 
Mae’r rhan fwyaf o’n rhaglenni gradd yn 
cynnig y cyfle i gwblhau Blwyddyn ar Leoliad 
Proffesiynol yn ystod y drydedd flwyddyn. 

Mae lleoliadau yn ffordd wych o ennill 
profiad gwaith gwerthfawr gyda chwmnïau 
fel Barclays, Grŵp Bancio Lloyds, PwC, BAE 
Systems a GSK. 

Ar leoliad, byddwch yn ennill gwell 
dealltwriaeth o sut beth yw hi go iawn i 
weithio yn y maes o'ch dewis, yn ogystal â 
datblygu sgiliau allweddol megis cyfathrebu, 
gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth a 
hunanreolaeth. Mae llawer o leoliadau yn 
cynnig tâl felly cewch y cyfle i ennill cyflog er 
mwyn cefnogi eich astudiaethau. 

Cyrsiau hyblyg
Rydym yn cynnig ystod hyblyg o raglenni 
gradd israddedig, gan gynnwys Mathemateg 
Ariannol, Ymchwil Weithrediadol ac 
Ystadegaeth a rhaglenni gradd meistr 
israddedig MMath ac MMORS . 

Mae gan lawer o'n cyrsiau gradd flwyddyn 
gyntaf gyffredinol, felly yn y rhan fwyaf o 
achosion, bydd modd ichi symud rhwng 
rhaglenni gradd ar ddiwedd blwyddyn un os 
bydd eich diddordebau'n newid. 

Ochr yn ochr â dysgu am bynciau craidd, 
gallwch hefyd arbenigo eich gradd trwy 
ystod o fodiwlau dewisol. Cewch hefyd gyfle 
i gymryd blwyddyn dramor ar bob un o'n 
pedwar cynllun gradd.

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

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 
2021 (REF) graddiwyd 98% o'r ymchwil a 
gyflwynwyd y gorau yn y byd neu'n rhagorol yn 
rhyngwladol. Yn ogystal, ystyrir bod 96% o’n 
hallbynnau ymchwil y gorau yn y byd neu’n 
rhagorol yn rhyngwladol o ran gwreiddioldeb, 
arwyddocâd a thrylwyredd.

Rhagolygon gwaith rhagorol  
Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen 
i weithio mewn ystod eang o yrfaoedd, 
gan gynnwys llawer ym maes ymchwil 
academaidd. Mae eu llwybrau gyrfa yn 
amrywio o Dechnoleg Gwybodaeth, arian a 
bancio, yswiriant, i addysgu, cryptograffeg, 
cymwysiadau meddygol, telegyfathrebu, a 
llawer iawn mwy. 

Tiwtor personol a chynllun mentora 
myfyrwyr   
Cewch diwtor personol i'ch helpu a'ch 
cynghori yn ystod eich amser yng Nghaerdydd. 
Dylai eich tiwtor fod yn un o'r bobl gyntaf i 
chi fynd atyn nhw yn yr Ysgol os oes gennych 
unrhyw broblemau neu gwestiynau. Gall 
gynnig help, anogaeth ac adborth ynghylch 
eich perfformiad ar y cwrs. 

Rydym hefyd yn cynnal cynllun mentora 
myfyrwyr lle gall myfyrwyr blwyddyn gyntaf 
gael cyngor a chefnogaeth fugeiliol gan 
fyfyrwyr sydd wedi bod yno ers peth amser.

Cymorth Mathemateg   
Mae'r gwasanaeth cymorth Mathemateg ar 
gael i chi yn rhad ac am ddim. Mae'n cynnig 
sesiynau hamddenol ac anffurfiol, lle gallwch 
gyflwyno’ch holl broblemau mathemategol ac 
ystadegol, waeth pa mor fach, a’u trafod gyda 
thiwtor. 

Mae'r gwasanaeth yn cynnig sesiynau dyddiol 
hyblyg ac apwyntiadau wedi'u trefnu ymlaen 
llaw. At hynny, mae ychydig o ddosbarthiadau 
cymorth ychwanegol a sesiynau galw heibio 
ar gael i fyfyrwyr drwy gydol yr wythnosau 
addysgu. 

Un o’r prif resymau y dewisais i astudio yng Nghaerdydd oedd y cyfle 
i wneud blwyddyn lleoliad. Roedd yn ffordd wych o ennill profiad 
proffesiynol, tra’n cael cefnogaeth staff o’r ysgol fathemateg. Roeddwn 
hefyd yn hoff iawn o’r gallu i ddewis ein modiwlau gan fod hyn yn golygu fy 
mod yn gallu canolbwyntio ar y meysydd mathemateg yr oedd gennyf fwyaf 
o ddiddordeb ynddynt, a oedd yn fy rhoi mewn sefyllfa dda i sicrhau rôl 
raddedig yn y maes roeddwn eisiau ei ddewis. 

Victoria O’Sullivan (2020) BSc Mathemateg gydag ymchwil 
gweithredol ac ystadegau, lleoliad proffesiynol gyda GE Power.
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Mae'r Ysgol Mathemateg wedi symud i 
gyfleuster pwrpasol newydd a chyffrous o'r 
enw Abacws.
Mae Abacws yn cael ei rannu â'r Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg, a chafodd ei 
ddylunio mewn cydweithrediad â myfyrwyr 
a darlithwyr i greu mannau gwaith 
rhyngddisgyblaethol, hyblyg a chreadigol, 
gydag ardaloedd ac arferion addysgu arloesol 
yn nodwedd allweddol. 

Mae'r cyfleuster newydd hefyd yn ein  
galluogi i: 

• Gefnogi cymuned y myfyrwyr trwy 
annog cefnogaeth rhwng cymheiriaid 
gan gynnwys mannau ar gyfer mentora 
academaidd, MakerSpace i brofi syniadau, 
a mannau pwrpasol ar gyfer prosiectau 
myfyrwyr. 

• Annog mwy o gydweithio â diwydiant ym 
maes addysgu, ymchwil ac ymgysylltu 

• Rhoi’r cyfle i ddisgyblaethau gydweithio’n 
well yn seiliedig ar ymchwil o'r radd flaenaf 
mewn meysydd fel gwyddor data. 

Mae’r Ysgol ger Undeb y Myfyrwyr, 
preswylfeydd y myfyrwyr ac o fewn taith 
gerdded fer i ganol y ddinas. 

Mae'n amser cyffrous iawn i ymuno â ni fel 
myfyriwr wrth i ni ddechrau ar y cyfle hwn 
sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth yn 
unig i brofi a defnyddio cyfleusterau newydd 
eithriadol Abacws sy'n cynnwys:

• Ystafelloedd seminar a darlithfeydd hyblyg 
sy’n meddu ar gynllun arloesol er mwyn 
annog pobl i ryngweithio.

• Mannau pwrpasol i fyfyrwyr wneud gwaith 
prosiect.

• Labordai cyfrifiadurol a ddyluniwyd 
i ganiatáu gwaith grŵp yn ogystal â 
dosbarthiadau a’r cyfle i astudio ar eich 
pen eich hun.

• Mannau y gall ein partneriaid diwydiannol 
eu defnyddio a bydd y rhain yn rhoi 
cyfleoedd ymgysylltu rhagorol i'n myfyrwyr.

• Ystafell Fasnachu ffug newydd at 
ddibenion mathemateg ariannol.

7

Ein cyfleusterau 

www.caerdydd.ac.uk/mathemateg
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Cyfle i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd 
drwy gwblhau blwyddyn yn gweithio mewn 
diwydiant.
Profiad gwych i fyfyrwyr 
Rydym yn cynnig y cyfle i ymgymryd â 
blwyddyn mewn cyflogaeth am dâl mewn 
swydd sy'n ymwneud â Mathemateg, 
ystadegau neu ymchwil weithrediadol mewn 
sefydliad o'ch dewis. 

Pam blwyddyn ar 
leoliad proffesiynol?
Mewn marchnad swyddi gystadleuol i 
raddedigion, gall lleoliad eich helpu i sicrhau 
sgiliau a phrofiad ychwanegol fydd yn sicrhau 
eich bod yn sefyll allan. Gallai eich helpu i 
gael rôl barhaol ar ôl graddio, yn ogystal â 
chynnig cyd-destun o’r byd go iawn i gefnogi 
eich astudiaethau. Mae gan y rhan fwyaf o 
leoliadau gyflogau cystadleuol, sy'n cynnig 
cyfle ardderchog i ennill cyflog fydd yn helpu i 
gynnal eich astudiaethau.

Os nad ydych yn siŵr pa lwybr gyrfa i'w 
ddilyn, gall blwyddyn ar leoliad eich helpu i 
benderfynu beth hoffech ai wneud. Gallai 
hyn eich helpu i wneud y penderfyniadau 
hollbwysig hynny am eich dyfodol. 

Ble gallaf i gwblhau fy lleoliad? 
Mae gennym gysylltiadau â thros 300 o 
sefydliadau a gallwn gynnig y cyfle i chi 
dreulio cyfnod ar leoliad ledled y byd.  

Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau 
gwaith cyffrous mewn sefydliadau fel: 
• Cyllid a Thollau EM (Llundain)
• Y Weinyddiaeth Amddiffyn (Warminster)
• Swyddfa’r Ystadegau Gwladol (Casnewydd)
• Llywodraeth Cymru (Caerdydd)
• Barclaycard (Northampton)
• Grŵp Bancio Lloyds (Caerdydd, Bryste a 

Llundain)
• PwC (lleoliadau amrywiol)
• BAE Systems (Bryste)
• Corus (Casnewydd)
• GSK (Greenford a Harlow)
• Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Traffig 

Awyr Cyf (Southampton)
• Roche Pharmaceuticals (Welwyn Garden 

City)

• Rolls Royce (Derby)
• Labordai Ymchwil Rutherford Appleton 

(Didcot)

Sut mae'n gweithio? 
Fel arfer, bydd eich lleoliad yn para rhwng  
10 a 12 mis ac yn cael ei gynnal rhwng 
trydedd a phedwaredd flwyddyn eich cwrs 
gradd. Nid oes angen i chi ymrwymo i leoliad 
tan ddechrau eich ail flwyddyn, felly mae 
digon o amser i drefnu hyn yn ddiweddarach 
os nad ydych yn siŵr eto beth hoffech ei 
wneud. 

Mae gan ein Hysgol Swyddog Lleoliad 
pwrpasol fydd yn eich helpu i ganfod a 
chyflwyno ceisiadau am leoliadau gwaith 
addas. Byddant hefyd yn eich paratoi ar gyfer 
y gweithle drwy gyfres o weithdai datblygu 
personol yn ystod eich ail flwyddyn. 

Wrth i chi weithio ar broblemau 
mathemategol go iawn, bydd darparwr 
eich lleoliad yn goruchwylio eich gwaith yn 
uniongyrchol. Bydd ein Cydlynwyr Lleoliadau 
yn cadw cysylltiad agos â chi, drwy ebost ac 
ymweliadau wyneb yn wyneb, fel eich bod yn 
gallu trafod eich cynnydd a manteisio’n llawn 
ar y flwyddyn. Byddwn yn eich annog i fyfyrio 
ar eich profiadau drwy gyhoeddi cofnodion 
wythnosol ar gyfnodolyn ar-lein. Byddwn yn 
defnyddio hwn i fonitro eich cynnydd. 

Byddwch yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd 
ar ôl cwblhau lleoliad gwaith llwyddiannus 
ar ddechrau semester yr hydref, yn barod ar 
gyfer blwyddyn arall o astudio. 

Mae blwyddyn ar leoliad proffesiynol yn 
ymestyn y rhaglen BSc tair blynedd i fod yn 
rhaglen pedair blynedd, a'r rhaglenni gradd 
MMath ac MMORS yn rhai pum mlynedd.

Er ein bod yn gallu eich helpu i ddod o hyd i 
gyfleoedd o ran lleoliadau, eich cyfrifoldeb chi 
yw gwneud yn siŵr eich bod yn cael lleoliad. 
Os nad ydych yn gallu cael lleoliad gwaith, 
byddwch yn trosglwyddo i'r un fersiwn o'ch 
cwrs gradd heb orffen blwyddyn ar leoliad. 

Y potensial i ennill dyfarniad 
proffesiynol ychwanegol
Ar ôl cwblhau'r cyfnod blwyddyn lawn o 
hyfforddiant proffesiynol, gallwch gael eich 
ystyried ar gyfer Dyfarniad Trwydded Uwch 
City and Guilds (LCGI). 

Mae deilliannau dysgu'r flwyddyn ar leoliad yn 
seiliedig ar safonau proffesiynol a bennir gan 
Sefydliad City and Guilds Llundain, ac fe’u 
hasesir gan gyfres o adroddiadau myfyriol 
sy'n cyfrannu at asesiad eich rhaglen gradd 
yn gyffredinol.

8

Lleoliadau proffesiynol

Awgrymaf yn gryf eich bod yn bachu ar 
y cyfle i wneud blwyddyn ar leoliad. Yn 
ogystal â chael dealltwriaeth o fyd 
manwerthu a dadansoddi data, fe wnes 
i wella fy sgiliau proffesiynol sydd 
wedi fy helpu i astudio'n fwy effeithiol 
ers dychwelyd ar gyfer fy mlwyddyn olaf. 

Daniel Edwards

Rhagor o wybodaeth: 
www.cardiff.ac.uk/mathematics/
courses/undergraduate/placement-year
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Blwyddyn dramor
Ymgollwch mewn iaith a diwylliant arall drwy 
gael profiad unigryw yn treulio blwyddyn 
dramor. 
Rydym yn cynnig y cyfle i astudio yn un 
o'n prifysgolion partner dramor. Mae ein 
partneriaethau niferus gyda'r prifysgolion 
gorau yn golygu y gallwch astudio yn rhai o'r 
dinasoedd mwyaf eiconig ac ysbrydoledig yn 
y byd.

Ymhlith y cyrchfannau mae Paris, Berlin, 
Milan a Barcelona, yn ogystal â phrifysgolion 
ymhellach i ffwrdd yn yr Unol Daleithiau, 
Awstralia, Canada a Hong Kong.

Pam blwyddyn dramor? 
Bydd profiad rhyngwladol yn gwella eich CV 
drwy ddangos sgiliau hanfodol fel cyfathrebu, 
hyblygrwydd a gweithio ar y cyd, a gall roi 
cyfleoedd gwerthfawr i chi rwydweithio 
hefyd. Mae astudio dramor yn ffordd wych o 
ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymgolli 

mewn diwylliant arall ac ennill sgiliau y gallai 
cyflogwyr eu gwerthfawrogi.

Yn anad dim, mae'n ddechrau ar antur 
newydd. Byddwch yn profi diwylliannau a 
safbwyntiau eraill, gan wneud ffrindiau 
newydd a rhannu profiadau bythgofiadwy yn 
ystod eich amser tramor. Gallech hefyd gael y 
cyfle i ddysgu iaith newydd. 

Sut mae’n gweithio? 
Bydd eich lleoliad yn para un flwyddyn 
academaidd (bydd hyn yn amrywio gan 
ddibynnu ar y lleoliad o'ch dewis) ac yn cael 
ei gynnal rhwng ail a thrydedd flwyddyn eich 
gradd. Nid oes rhaid i chi ymrwymo i fynd i 
brifysgol dramor hyd nes ddechrau eich ail 
flwyddyn, felly mae digon o amser ar gyfer 
ychwanegu hwn yn ddiweddarach os nad 

ydych yn sicr eto ynglŷn â’r hyn hoffech ei 
wneud.

Mae'r Tîm Cyfleoedd Byd-eang yn adnodd 
pwrpasol ac yn ffynhonnell arbenigedd ar 
gyfer yr holl gyfleoedd rhyngwladol sydd ar 
gael ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Gallant eich cefnogi wrth wneud cais os ydych 
yn ystyried treulio cyfnod dramor yn astudio, 
gweithio neu wirfoddoli, ac maent yn cynnig 
ystod o gyfleoedd rhyngwladol.

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

Mae blwyddyn dramor yn ymestyn y rhaglen 
BSc tair blynedd mewn hyd i fod yn rhaglen 
pedair blynedd, a'r rhaglenni gradd MMath ac 
MMORS yn rhai pum mlynedd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

ebost: go@caerdydd.ac.uk

Ffôn: +44 (0)29 2087 4844

Fe wnaeth fy Mlwyddyn Dramor newid fy safbwynt byd-
eang. Nid yn unig y cefais i deithio i 10 o wledydd newydd 
lle dysgais sgiliau iaith newydd a darganfod diwylliannau 
newydd, fe ddysgais ei bod yn bosibl dilyn gyrfa mewn gwlad 
arall pan fyddaf yn graddio. Oliver Baynam
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Dechrau eich gyrfa

Beth allwch chi wneud gyda gradd 
mewn Mathemateg?  
Gall gradd mewn Mathemateg agor drysau 
i ystod eang o feysydd proffesiynol. Mae 
cyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau meddwl 
yn rhesymegol a'r dulliau arloesol o ddatrys 
problemau a gwneud penderfyniadau y 
gellir eu dysgu drwy ddilyn cwrs gradd 
Mathemateg, ac maent yn deall y gall hynny 
greu graddedigion deallus a chyflawn.

Pa sgiliau fydda i'n eu datblygu? 
Bydd ein graddau Mathemateg yn eich helpu i 
feddu ar sgiliau pynciau penodol ym meysydd:
• meddwl rhesymegol a meintiol
• rhifedd
• y gallu i fynd i'r afael â heriau deallusol 

anodd
• sgiliau datrys problemau
• casgliadau ystadegol
• cyfrifiadura 

Cewch hefyd y cyfle i ddatblygu sgiliau 
trosglwyddadwy, gan gynnwys:
• cyfathrebu
• rheoli amser
• trefnu (gan gynnwys gweithio'n drefnus ac 

yn fanwl gywir)
• gwneud penderfyniadau 
• gweithio mewn tîm 

Pa fath o swyddi alla i gael?
Ar ôl graddio, gallech ddewis mynd ar drywydd 
gyrfa yn addysgu gwybodaeth fathemategol 
ddamcaniaethol i eraill. Gall cymhwyster 
mathemateg fod yn fan cychwyn da hefyd ar 
gyfer dilyn gyrfa yn y sector arian, ymchwil 
gymdeithasol ac astudiaethau gwyddonol. 
Gellir hefyd ddefnyddio’r sgiliau cyfrifiadurol a 
ddysgir wrth wneud gradd mewn mathemateg 
i fynd yn syth at yrfa ym maes TG neu 
ddatblygu meddalwedd.

Mae myfyrwyr mathemateg yn arbennig o 
debygol o fod yn addas ar gyfer y swyddi 
canlynol:
• Ymgynghorydd acwstig
• Dadansoddwr Actiwaraidd
• Actiwari
• Cyfrifydd siartredig
• Dadansoddwr data
• Gwyddonydd data
• Dadansoddwr buddsoddiadau
• Ymchwilydd
• Athro/athrawes ysgol uwchradd
• Datblygwr Meddalwedd
• Ystadegydd 

Mae nifer o gyflogwyr yn derbyn ceisiadau gan 
raddedigion o unrhyw bwnc gradd, felly nid 
yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr o bell ffordd.

Astudio ymhellach
Fel arall, efallai y byddwch yn dewis defnyddio 
eich gradd fel cam cyntaf i wneud astudiaeth 
bellach. Mae llawer o raddedigion yn mynd 
ymlaen i gwblhau cwrs hyfforddiant athrawon 
ôl-raddedig neu’n astudio ar gyfer MSc neu 
PhD.  Mae astudiaeth bellach yn hanfodol 
ar gyfer gradd ym maes ymchwil ac mae 
gradd israddedig mewn mathemateg yn 
sylfaen wych ar gyfer gwneud astudiaeth 
bellach mewn ystod eang o bynciau STEM 
(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, 
Mathemateg). 

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd 
Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd yn cynnig ystod o 
wasanaethau i'ch helpu i gael y mwyaf o'ch 
gradd, gan gynnwys: 
• Dosbarthiadau meistr cyflogadwyedd
• Sesiynau cyngor un-i-un a galw heibio 

dyddiol gyda chynghorwyr gyrfaoedd 
cymwysedig

• Cymorth a chyngor i gael hyd i brofiad 
gwaith a lleoliadau

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

Rhagor o wybodaeth yma:
www.cardiff.ac.uk/careers-advice
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Ein Cyrsiau
D

echrau eich gyrfa

Astudio gyda ni

Dysgu ac asesu  
Mae'r flwyddyn wedi ei rhannu'n ddau 
semester, y cyntaf rhwng dechrau mis Hydref 
a mis Ionawr (semester yr Hydref) a'r ail rhwng 
mis Chwefror a mis Mehefin (semester y 
Gwanwyn). Ym mhob semester, byddwch yn 
astudio chwe modiwl fel arfer.

Mewn wythnos nodweddiadol, byddwch fel 
arfer yn mynd i ddeuddeg awr o ddarlithoedd, 
lle bydd deunydd newydd yn cael ei gyflwyno i 
chi. Mae tair awr ychwanegol o ddosbarthiadau 
enghreifftiol, lle atgyfnerthir dealltwriaeth wrth 
weithio drwy gwestiynau enghreifftiol.

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn mynd 
i diwtorialau lle cewch y cyfle i weithio mewn 
grwpiau bach a gofyn cwestiynau unigol.

Yn bennaf, asesir drwy arholiad, er bod 
asesiad (anffurfiol) yn cael ei ddefnyddio i roi 
adborth cyson i fyfyrwyr ynghylch eu cynnydd. 
Mae arholiadau'n cael eu cynnal ar ddiwedd 
pob semester. Bydd y sylwadau a'r adborth 
a gewch o'r asesiad ffurfiannol yn eich helpu 
i wneud y mwyaf o'ch perfformiad yn yr 
arholiadau.

Modiwlau  
Mae ein graddau yn cynnig cydbwysedd 
gofalus o fodiwlau craidd a modiwlau dewisol. 
10 neu 20 credyd yw gwerth y modiwlau, a 
bydd angen i chi ennill 120 o gredydau bob 
blwyddyn. Y modiwlau y byddwch yn eu dewis 
ym mlynyddoedd un a dau fydd yn llywio'r 
dewisiadau fydd ar gael ar eich cyfer nes 
ymlaen.

Ar gyfer y Cydanrhydedd mewn Mathemateg a 
Cherddoriaeth, bydd myfyrwyr yn cwblhau 120 
o gredydau'r flwyddyn, wedi'u rhannu'n gyfartal 
rhwng y ddwy Ysgol. Mae’r strwythur ar gyfer y 
cwrs hwn ar dudalen 18.

Strwythur y cwrs
Blwyddyn un
Mae'r rhan fwyaf o flwyddyn yn un gyffredin 
i'n rhaglenni gradd, felly os ydych am symud 
i raglen arall yn yr Ysgol ar ddiwedd eich 
blwyddyn gyntaf, gallai fod yn bosibl i chi 
wneud hynny.

Ym mlwyddyn un, bydd pob cwrs gradd yn 
cwmpasu meysydd sylfaen Mathemateg Pur a 
Mathemateg Gymhwysol. Yn dibynnu ar eich 
cwrs, mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gallu 
dewis rhwng modiwlau mewn Mathemateg 
Ariannol, Mecaneg ac Ystadegau.

Os ydych wedi dewis canolbwyntio eich 
gradd mewn maes penodol, er enghraifft 
Mathemateg Ariannol neu Ymchwil 
Weithrediadol ac Ystadegaeth, byddwch yn 
cwblhau modiwlau craidd ychwanegol yn eich 
maes arbenigol. 

Gellir dod o hyd i fodiwlau sampl ar gyfer pob 
cwrs ar eu priod dudalennau cwrs. 

Blwyddyn dau
Mae rhagor o fodiwlau dewisol ar bob cwrs ar 
gael yn yr ail flwyddyn. Y modiwlau y byddwch 
yn eu dewis fydd yn llywio'r dewisiadau fydd ar 
gael ar eich cyfer ym mlwyddyn tri. 

Blwyddyn tri 
Ym mlwyddyn tri, nid oes unrhyw fodiwlau 
gorfodol ac mae gennych ddewisiadau eang. 
Yn ogystal â modiwlau a addysgir, ac eithrio 
MMath ac MMORS, gallwch hefyd ddewis 
gwneud prosiect unigol werth 10 neu 20 
credyd.

Blwyddyn dramor a rhaglenni lleoliad 
proffesiynol
Os ydych yn dewis cwblhau cwrs gyda lleoliad 
proffesiynol neu flwyddyn dramor, byddwch 
yn dechrau cyflogaeth am dâl neu'n dechrau 
astudio mewn prifysgol dramor yn ystod 
blwyddyn tri. Byddwch yn dychwelyd i Brifysgol 
Caerdydd ar ôl cwblhau blwyddyn tri yn 
llwyddiannus ar ddechrau semester yr hydref, 
yn barod ar gyfer blwyddyn arall o astudio 
(dwy flynedd i fyfyrwyr MMath/MMORS gyda 
dewisiadau blwyddyn dramor neu leoliad).

Blwyddyn pedwar 
Myfyrwyr MMath ac MMORS yn unig 
Yn y bedwaredd flwyddyn, bydd y cwrs yn 
datblygu hyfforddiant mewn ymchwil ac 
uwch-sgiliau mewn mathemateg, yn enwedig 
mewn Dadansoddi Mathemategol, Ffiseg 
Fathemategol a Dynameg Hylifol. At hynny, 
mae darn mawr o waith prosiect sy'n werth 40 
credyd, ac ar ei gyfer byddwch yn cynnal gwaith 
ymchwil newydd ar bwnc ymchwil o'ch dewis.
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Ein rhaglenni gradd

Hoffais ryddid y cwrs yn fawr ac mae ganddynt gyfleoedd 
gwych i astudio a gweithio dramor. Fy mhrofiad gorau 
oedd byw a gweithio yn Ffrainc a'r Swistir, gan gynnwys 6 
mis yn gweithio yn CERN. Ro'n i'n seiclo i'r gwaith bob dydd 
ac yn edrych ar Mont Blanc – roedd yn anhygoel.  
Rhys Ward, BSc Mathemateg gyda Blwyddyn 
ar Leoliad Proffesiynol
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Ein rhaglenni gradd

Mathematics BSc (3 blynedd)
Côd UCAS: G100; gyda blwyddyn dramor G103;  
 gyda lleoliad proffesiynol G105

Mae'r cwrs hyblyg hwn yn cynnig ystod eang o 
fodiwlau o brif ganghennau mathemateg. 
Mae gradd Mathemateg o Brifysgol 
Caerdydd yn rhoi sgiliau mathemategol 
craidd i chi, fydd yn eich paratoi ar gyfer 
amrywiaeth o yrfaoedd, ac yn rhoi sail cryf 
ar gyfer astudio ymhellach. 

Mae'r cwrs tair blynedd o hyd hwn yn cynnig 
cefndir eang mewn mathemateg gymhwysol, 
ystadegau, cyfrifiadura ac ymchwil 
weithrediadol. Fe gewch y cyfle i samplo 
modiwlau ym mhob un o'r meysydd hyn.

Wrth i chi fynd eich blaen drwy'r cwrs, 
byddwch yn meddu ar annibyniaeth 
academaidd, gan symud o addysgu grŵp 
bach yn eich blwyddyn gyntaf, i brosiect 

annibyniaeth opsiynol yn eich blwyddyn olaf.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gennych 
y dewis o newid cyrsiau ar ddiwedd eich 
blwyddyn gyntaf, fel eich bod yn gallu 
cadw eich opsiynau'n agored wrth wneud 
cais. Bydd gennych y cyfle hefyd i gwblhau 
blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu 
flwyddyn dramor ar ôl eich ail flwyddyn.

Mae'r wybodaeth fwyaf cyfredol ar fodiwlau 
ar gael ar ein gwefan yn: 
www.caerdydd.ac.uk/courses

Nodweddion unigryw
• Astudiwch ystod eang o bynciau 

o Fathemateg Bur a Mathemateg 
Gynhwysol, mathemateg ariannol ac 
ystadegau. 

• Manteisiwch ar ein cysylltiadau cryf â 
diwydiant a chwblhau lleoliad yn ystod 
yr haf mewn sefydliadau fel y canlynol: 
Sainsburys, Network Rail, GSK, 
Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth 
Amddiffyn a Dŵr Cymru.
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Yn un o fy modiwlau, gwnaethom gwblhau gwaith grŵp gyda 
myfyrwyr nad oeddem wedi cwrdd â nhw o'r blaen. Roedd 
cydweithio ag eraill ar ddarn o waith yn golygu bod yn rhai i 
mi drefnu fy nhasgau yn ogystal â gwaith fy nhîm. Mae hyn 
wedi fy helpu i wella fy sgiliau arwain a chyfathrebu a rheoli 
fy amser rhydd yn well. Francesca Stocker, BSc Mathemateg
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Ein rhaglenni gradd

Mathemateg, Ymchwil  
Weithrediadol ac Ystadegaeth BSc (3 blynedd
Côd UCAS: G991; gyda Blwyddyn Dramor GG23;  
 gyda Lleoliad Proffesiynol G909

BSc Mathemateg Ariannol(3 blynedd)
Côd UCAS: 15R4; gyda blwyddyn dramor 15R5;  
 gyda Lleoliad Proffesiynol 15R6

Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen gref o ran 
syniadau a thechnegau ystadegau modern ac 
ymchwil weithrediadol.
Mae Ymchwil Weithrediadol, neu Wyddor 
Rheolaeth, yn defnyddio technegau ystadegol 
a dadansoddol uwch i helpu sefydliadau 
ac unigolion i wneud penderfyniadau’n 
effeithiol. Wrth weithio yn y maes hwn, 
gallech chi fod yn:
• penderfynu ar ddyrannu pobl ac 

adnoddau
• cael hyd i ddilyniannau mewn cadwyn 

gyflenwi a chaffael
• datblygu proffiliau cwsmeriaid a 

segmentau

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau, y 
dulliau a’r ffyrdd o feddwl y bydd arnoch eu 
hangen i ddod yn ddadansoddwr ystadegol 
hyderus.   

Byddwch yn gallu mynd i'r afael â 
phroblemau sefydliadol cymhleth gan 
ddefnyddio dulliau megis casglu data, 
modelu ystadegol ac efelychu.

Mae'r radd BSc mewn Mathemateg, Ymchwil 
Weithredol ac Ystadegaeth hefyd yn cynnig 
sylfaen dda mewn theori a thechnegau 
mathemategol cyffredinol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gennych 
y dewis o newid cyrsiau ar ddiwedd eich 
blwyddyn gyntaf, fel eich bod yn gallu 
cadw eich opsiynau'n agored wrth wneud 
cais. Bydd gennych y cyfle hefyd i gwblhau 
blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu flwyddyn 
dramor ar ôl eich ail flwyddyn.

Mae'r wybodaeth fwyaf cyfredol ar fodiwlau 
ar gael ar ein gwefan yn: 
www.caerdydd.ac.uk/courses

Diben y cwrs hwn yw rhoi'r sgiliau mathemategol 
craidd angenrheidiol er mwyn dilyn gyrfa ym maes 
arian, bancio ac yswiriant.
I reoli’r sector ariannol cymhleth, mae angen 
mathemategwyr dawnus sy’n rhugl yn iaith 
arian ar fanciau a sefydliadau ariannol.
Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylfaen gref i chi 
mewn theori a thechnegau mathemategol 
cyffredinol, a byddwch yn datblygu 
gwybodaeth a sgiliau hanfodol ar gyfer 
swyddi yn y diwydiant ariannol ar yr un pryd.
Fe gewch ddealltwriaeth o farchnadoedd, 
sefydliadau, buddsoddiadau a pholisïau 
ariannol modern, gan ganolbwyntio ar 
faterion a phynciau sy'n berthnasol ar gyfer 
ochr gyfrifiadurol a dylunio marchnad cyllid 
cyfoes, gan gynnwys:

• Systemau Cymhleth
• Masnachu (masnachu amledd uchel yn 

benodol)
• Rheoli Cronfeydd
• Dadansoddeg

Mae'r radd BSc mewn Mathemateg Ariannol 
hefyd yn cynnig sylfaen dda mewn theori a 
thechnegau mathemategol cyffredinol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gennych 
y dewis o newid cyrsiau ar ddiwedd eich 
blwyddyn gyntaf, fel eich bod yn gallu 
cadw eich opsiynau'n agored wrth wneud 
cais. Bydd gennych y cyfle hefyd i gwblhau 
blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu 
flwyddyn dramor ar ôl eich ail flwyddyn.

Nodweddion unigryw
• Ochr yn ochr ag ystod eang o 

dechnegau mathemategol, byddwch 
yn meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau 
manwl sydd eu hangen er mwyn cael 
rôl yn y diwydiannau arian, bancio ac 
yswiriant.

• Manteisiwch ar ein cysylltiadau cryf 
â diwydiant a chwblhau lleoliad yn 
ystod yr haf mewn sefydliadau fel 
y canlynol: Grŵp Bancio Lloyds, 
HSBC, PwC ac Athrofa a Chyfadran yr 
Actiwarïaid.

Nodweddion unigryw
• Ochr yn ochr ag ystod eang o 

dechnegau mathemategol, byddwch 
yn meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau 
manwl sydd eu hangen er mwyn 
ymgymryd â rôl ym maes ystadegau 
a/neu dadansoddeg.

• Cyfle i gymryd mantais o'n 
cysylltiadau cryf â diwydiant a 
chwblhau lleoliad yn ystod yr haf 
mewn sefydliadau fel y canlynol: 
Swyddfa’r Ystadegau Gwladol, y 
Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, 
a'r Swyddfa Dywydd.
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Rhaglenni Athro Integredig
Mae'r rhaglenni gradd hyn, sy'n dair blynedd mewn hyd, yn cyfuno tair 
blynedd o astudiaethau israddedig gyda phedwaredd flwyddyn ychwanegol ar 
lefel ôl-raddedig mewn un cwrs.

Mae ymdeimlad gwirioneddol gynnes a chroesawgar i'r 
Ysgol Mathemateg. Mae'n teimlo fel bod y staff yma o ddifrif 
ynghylch eich cefnogi i ddatblygu fel person a dilyn y llwybr 
gyrfa o'ch dewis. Mae hyblygrwydd fy nghwrs yn fy ngalluogi i 
astudio, teithio a chyflawni fy nodau proffesiynol. 
Niamh Yale-Helms, myfyriwr MMORS ar ei hail 
flwyddyn gydag opsiwn Blwyddyn Dramor



1917www.caerdydd.ac.uk/mathemateg

R
haglenni Athro Integredig

Mathemateg MMath (4 blynedd)
Côd UCAS: G101; gyda Blwyddyn Dramor G104;  
 gyda Lleoliad Proffesiynol G112

Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac 
Ystadegaeth MMORS (4 blynedd)
Côd UCAS: 252D; gyda Blwyddyn Dramor 252F;  
 gyda Lleoliad Proffesiynol G901

Mae'r cwrs gradd MMath, sy'n bedair blynedd o hyd, yn rhannu'r un sylfaen â'n 
gradd BSc mewn Mathemateg ond yn eich galluogi i archwilio'r meysydd sydd 
o ddiddordeb i chi yn fanylach, drwy fodiwlau opsiynol, modiwlau arbenigol 
blwyddyn pedwar a thrwy brosiect ymchwil sylweddol.
Mae'r cwrs hwn yn paratoi'r ffordd yn 
ddelfrydol ar gyfer mynediad i broffesiynau 
perthnasol ar lefel uchel, ac mae hefyd yn 
sylfaen gref ar gyfer dilyn gyrfa ym maes 
ymchwil.
Ym mlwyddyn pedwar, byddwch yn cwblhau 
darn o waith prosiect sylweddol, allai 
gynnwys:
• arolwg o faes theori mathemateg sydd 

eisoes yn bodoli, ond nad yw'n rhan o’r 
modiwlau a addysgir

• prosiect ymchwil rhagarweiniol
• datblygu darn o feddalwedd 

mathemategol

Byddwch nid yn unig yn archwilio pwnc 
ymchwil o'ch dewis, ond hefyd yn datblygu'r 
sgiliau proffesiynol y mae cyflogwyr 
graddedigion yn chwilio amdanynt.

Byddwch hefyd yn dangos eich bod yn rheng 
flaen y ddisgyblaeth drwy gwmpasu pynciau 
i raddau helaeth ym mhrif feysydd ymchwil 
yr Ysgol, fel Dadansoddiad Mathemategol, 
Ffiseg Fathemategol a Deinameg Hylifol. 

Mae'r wybodaeth fwyaf cyfredol ar fodiwlau 
ar gael ar ein gwefan yn: 
www.caerdydd.ac.uk/courses

Mae'r cwrs gradd MMORS, sy'n bedair blynedd o hyd, yn rhannu'r un sylfaen 
â'n gradd BSc mewn Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth 
ond yn eich galluogi i archwilio'r meysydd sydd o ddiddordeb i chi yn fanylach, 
drwy fodiwlau opsiynol, modiwlau arbenigol blwyddyn pedwar a thrwy brosiect 
ymchwil sylweddol.
Mae'r cwrs hwn yn paratoi'r ffordd yn 
ddelfrydol ar gyfer mynediad i broffesiynau 
perthnasol ar lefel uchel, ac mae hefyd yn 
sylfaen gref ar gyfer dilyn gyrfa ym maes 
ymchwil.
Ym mlwyddyn pedwar, byddwch yn cwblhau 
darn o waith prosiect sylweddol, a allai 
gynnwys:
• arolwg o faes theori mathemateg sydd 

eisoes yn bodoli, ond nad yw'n rhan o’r 
modiwlau a addysgir

• prosiect ymchwil rhagarweiniol
• datblygu darn o feddalwedd 

mathemategol

Byddwch yn archwilio pwnc ymchwil o'ch 
dewis ac yn datblygu'r sgiliau proffesiynol 
y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio 
amdanynt.

Byddwch hefyd yn dangos eich bod ar flaen 
y gad yn y ddisgyblaeth drwy gwmpasu 
pynciau uwch ym mhrif feysydd ymchwil yr 
Ysgol.

Mae'r wybodaeth fwyaf cyfredol ar fodiwlau 
ar gael ar ein gwefan yn: 
www.caerdydd.ac.uk/courses

Nodweddion unigryw
• Byddwch yn cwblhau prosiect 

mathemategol sylweddol ei faint 
mewn maes ymchwil o'ch dewis

• Mae gennych y cyfle i raddio gyda 
chymhwyster Meistr.

Nodweddion unigryw
• Byddwch yn cwblhau prosiect 

mathemategol sylweddol ei faint 
mewn maes ymchwil o'ch dewis

• Cewch y cyfle i raddio gyda 
chymhwyster Meistr.
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Mathemateg a Cherddoriaeth BA (3 blynedd)
Côd UCAS: GW13; gyda Blwyddyn Dramor GW31;

Cydanrhydedd

Cyfle i ddarganfod cysyniadau mathemategol 
haniaethol, dadl resymegol a rhesymu diddwythol, 
wrth i chi adeiladu portffolio o sgiliau sy'n 
gysylltiedig â gallu cerddorol llythrennog.
Mae'r radd hon yn cynnwys 120 credyd y 
flwyddyn, wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng y 
ddwy Ysgol.

Byddwch yn datblygu sylfaen gref o 
wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ym mhrif 
feysydd mathemateg, ochr yn ochr â phrofiad 
o ystod o ddisgyblaethau cerddorol, gan 
gynnwys perfformiad, cyfansoddi, cerddoleg 
hanesyddol a beirniadol, ethnogerddoleg ac 
acwsteg.

Mae'r radd Gydanrhydedd hon gyda rhaglen 
blwyddyn dramor yn galluogi myfyrwyr i 
gyfuno astudio Cerddoriaeth a Mathemateg 
â thrydedd flwyddyn sy'n llawn antur yn 
astudio yn un o'n prifysgolion partner 
dramor.

Mae sampl o'r modiwlau nodweddiadol a 
gynigiwn wedi'u rhestru. Cewch y wybodaeth 
ddiweddaraf ar ein gwefan.

Blwyddyn un
O ran Cerddoriaeth, byddwch yn cael 
hyfforddiant creiddiol mewn dadansoddi, 
harmoni a gwrthbwynt, hanes cerddoriaeth, 
cyfansoddi a gallu cerddorol ymarferol. 
I ategu eich astudiaethau academaidd, 
rydych chi’n cael eich annog i ymuno â Chôr 
neu Gerddorfa.

O ran Mathemateg, mae blwyddyn un ar hyn 
o bryd yn cynnwys pedwar modiwl gorfodol. 
Mae'r rhain yn cynnwys modiwlau fel Sylfeini 
Mathemateg, Algebra Llinol a Hafaliadau 
Differol Elfennol.

Sylwer bod rhai modiwlau yn y ddau 
bwnc yn 'rhagofynion' sy'n rhoi paratoad 
hanfodol ar gyfer modiwlau mwy 
datblygedig os ydych chi’n dymuno eu 
dilyn mewn blynyddoedd diweddarach.

Blwyddyn dau
O ran Cerddoriaeth, mae’r cyrsiau ar lefel 
uwch, a byddwch yn canolbwyntio ar bynciau 
mwy arbenigol, gan ddewis o blith pedwar o 
grwpiau pwnc, Cyfansoddi ac Astudiaethau 
Electroacwstig, Dawn Gerddorol Ysgrifenedig 
ac Ymarferol, Sgiliau Dadansoddol a 
Beirniadol, ac Astudiaethau Hanesyddol.

Lluniwyd ein modiwlau blwyddyn dau, 
Busnes Cerddoriaeth I/II, i’ch helpu i ddeall 
gwahanol ganghennau o’r proffesiwn 
cerddoriaeth yn well ac i roi cyfle i chi gael 
lleoliad byr mewn maes sy’n ymwneud 
â cherddoriaeth neu’r celfyddydau, naill 
ai mewn un bloc neu ar ffurf cyfres o 
ymweliadau rheolaidd â gweithle.

O ran Mathemateg, mae blwyddyn dau 
ar hyn o bryd yn cynnwys pedwar modiwl 
gorfodol a dau ddewisol. Sylwer: Nid yw 
Ystadegau ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio 
Cerddoriaeth.

Blwyddyn olaf (Blwyddyn tri ar gyfer 
GW13 neu blwyddyn pedwar ar 
gyfer GW31)
O ran Cerddoriaeth, rydych chi unwaith eto’n 
dewis o blith y pedwar grŵp pwnc, ac yn 
dilyn o leiaf un (ond dim mwy na dau) o’r 
tri phrif brosiect academaidd: Traethawd 
Hir, Prosiect mewn Ethnogerddoreg, neu 
Brosiect mewn Dadansoddi Cerddoriaeth. 

Nid oes modiwlau craidd ar gyfer 
Mathemateg yn y flwyddyn olaf.

Rhaglen blwyddyn dramor
Os ydych yn dewis cwblhau blwyddyn 
dramor, byddwch yn dechrau eich 
hastudiaethau mewn prifysgol dramor yn 
ystod blwyddyn tri. 

Byddwch yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd 
ar ôl cwblhau blwyddyn tri yn llwyddiannus 
ar ddechrau semester yr hydref, yn barod ar 
gyfer blwyddyn arall o astudio.

Mae'r wybodaeth fwyaf cyfredol ar fodiwlau 
ar gael ar ein gwefan yn:  
www.caerdydd.ac.uk/courses



2119www.caerdydd.ac.uk/mathemateg

Cydanrhydedd

Ymchwil

Mae ein hymchwil, sy'n cael ei chydnabod yn 
rhyngwladol, yn dangos effaith y gwyddorau 
mathemategol ar fywyd bob dydd. Rydym yn cynnig 
atebion i faterion cyfredol, fel diogelwch data ac 
amserau aros mewn ysbytai, ac yn parhau i edrych 
ar gwestiynau pwysig mewn mathemateg sylfaenol.
Mae'r gwaith ymchwil a wneir gan staff 
academaidd yn gydran hanfodol o fywyd yr 
Ysgol, ac mae Prifysgol Caerdydd ymhlith 
y goreuon mewn asesiadau cenedlaethol 
diweddar. 

Mae diddordebau presennol yn rhychwantu 
ystod eang iawn, o archwiliadau hynod 
ddamcaniaethol o fewn agweddau amrywiol 
o Fathemateg Bur, i ddatrys problemau'n 
ymarferol ym meysydd Mathemateg 
Gymhwysol, Ymchwil Weithrediadol ac 
Ystadegaeth. 

Ein hamgylchedd
Mae ein grwpiau ymchwil actif yn cydweithio 
ag ymchwilwyr academaidd blaenllaw 
ar draws y byd. Rydym hefyd yn cynnig 
amgylchedd ôl-raddedig bywiog, gyda 
chymuned eang o ymchwilwyr ôl-raddedig yn 
gweithio yn ein meysydd arbenigol.

Yn ogystal â'r arian sylweddol rydym yn ei 
ddenu gan y Cynghorau Ymchwil a'r Undeb 
Ewropeaidd, mae'r Ysgol yn cael arian 
sylweddol gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, 
y Weinyddiaeth Amddiffyn, Ymddiriedolaeth 
Welcome, GlaxoSmithKline a Proctor and 
Gamble.

Mae ymchwil yn yr Ysgol wedi'i chefnogi gan 
gyfleuster Cyfrifiadura Ymchwil Uwch (ARCCA) 
y Brifysgol, un o'r adnoddau cyfrifiadura 
mwyaf yn y DU, yn ogystal â High Performance 
Computing (HPC) Cymru. 

Ansawdd ein hymchwil
Mae 98% o'n cyflwyniad cyffredinol gyda’r 
gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol. 
Yn ogystal, ystyrir bod 96% o’n hallbynnau 
ymchwil gyda’r gorau yn y byd neu’n 
rhagorol yn rhyngwladol o ran gwreiddioldeb, 
arwyddocâd a thrylwyredd. 

Cydweithio
Mae ein hymchwilwyr wedi ymrwymo i 
ddod o hyd i fanteision newydd i'w gwaith, 
drwy gydweithredu ag ambell ddisgyblaeth 
arall. Mae enghreifftiau presennol o hyn 
yn cynnwys ymchwil i ddarfudiad mantell 
y Ddaear, a phroblemau gwrthdro o ran 
delweddu'r ymennydd.

Mae’r rhwydwaith ar broblemau gwrthdro, 
sydd wedi'i hariannu gan yr EPSRC, wedi dod 
â grwpiau yn y DU ynghyd sydd â diddordeb 
mewn mathemateg problemau pur yn ogystal 
â chymhwysol sy'n codi o fewn problemau 
gwrthdro, i gynhyrchu gwell synergedd.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda phrifysgolion 
blaenllaw eraill yn y DU ac yn rhyngwladol, yn 
ogystal ag ystod o bartneriaid diwydiannol.

Grwpiau ymchwil
Mae gan bob un o'n meysydd ymchwil grŵp 
ymchwil actif sy'n cydweithio ag ymchwilwyr 
academaidd blaenllaw ar draws y byd, mewn 
meysydd fel y canlynol: 

• Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiadurol 

• Geometreg, Algebra, Ffiseg Fathemategol 
a Thopoleg 

• Dadansoddiad Mathemategol

• Addysg Mathemateg 

• Ymchwil Weithrediadol 

• Ystadegau 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:
www.caerdydd.ac.uk/mathematics/
research
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Prifddinas

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

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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PrifddinasPrifysgol 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 rydym yn croesawu 
ceisiadau gan bawb sy'n dymuno astudio 
gyda ni. 

Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros 
7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o 
wledydd, a chroesawn geisiadau gan bawb, 
beth bynnag eu cefndir. 

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

llawn cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda 
datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt 
yn barhaus. 

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

Cyfleoedd Byd-eang
Mae gennym bartneriaethau â mwy na 300 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
Dysgwch fwy am y Brifysgol ac am 
ddinas Caerdydd drwy fynd ar ein 
taith ryngweithiol ar-lein yma:  
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy

Rhan o
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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 bendant, cewch warant o 
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol 
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn byw 
gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu blwyddyn 
gyntaf.  Caiff dyddiadau preswyl eich llety 
penodol eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.  

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

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

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

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

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

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

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd 
ymysg y gorau yn y DU o ran maint, safon a 
gweithgarwch. Mae'r cyfleusterau gwych sydd 
yno yn cynnwys Y Plas, clwb nos sydd â lle i 
2,150 o bobl, a'r Neuadd Fawr, sy'n lleoliad o 
bwys ar gyfer cyngherddau.”  
Complete University Guide, 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

Sut i wneud cais a gofynion 
mynediad
Mae'n rhaid gwneud ceisiadau drwy gynllun 
UCAS, ac mae'r manylion ar gael yn www.
ucas.com  Gallwch wneud ceisiadau naill ai yn 
Gymraeg neu yn Saesneg. Y côd UCAS a'r rhif 
ar gyfer Prifysgol Caerdydd yw CARDF C15.

Unwaith y daw eich cais i law, cewch wahoddiad 
fel arfer i ymweld â'r Ysgol ar un o'n diwrnodau 
ymweld i ymgeiswyr. Mae'r ymweliad yn 
cynnwys taith dywys o amgylch yr Ysgol a 
champws y Brifysgol, gan eich galluogi i weld 
adnoddau fel y llyfrgell ac Undeb y Myfyrwyr.

Cewch hefyd y cyfle i siarad â myfyrwyr 
presennol, a dod i wybod sut beth yw bywyd fel 
myfyriwr mathemateg mewn gwirionedd.

Bydd cyfle i siarad â staff a gofyn unrhyw 
gwestiynau sydd gennych.

Mae'r rhan fwyaf o'n cynigion yn amodol 
ar ganlyniadau Safon Uwch. Fel arfer, y 
cynnig Safon Uwch ar gyfer rhaglenni gradd 
Mathemateg Anrhydedd Sengl yw AAA / A*AB 
gydag A mewn Mathemateg. 

Nid yw Safon Uwch mewn Astudiaethau 
Cyffredinol a Meddwl yn Gritigol yn cyfrif tuag 
at y cynnig hwn. Nid yw'n ofynnol i chi fod wedi 
astudio Mathemateg Bellach, ac nid yw hefyd 
o bwys pa fersiwn o Safon Uwch Mathemateg 

rydych wedi'i chymryd, cyn belled â'i bod yn 
cynnwyd deunydd creiddiol Mathemateg Bur. 
Fel arfer, mae'n rhaid i chi gael TGAU Saesneg 
gradd C o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol. Caiff 
Bagloriaeth Cymru ei derbyn fel un o'r tair gradd 
Safon Uwch.

Y cynnig Bagloriaeth Rhyngwladol cyfatebol yw 
36 pwynt at ei gilydd, gydag o leiaf 6 mewn 
Mathemateg Lefel Uwch. Fel arfer, mae angen 
cymhwyster Saesneg sy'n o leiaf gradd C 
TGAU neu gyfwerth. Rydym hefyd yn croesawu 
ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed a gan fyfyrwyr 
sy'n meddu ar gymwysterau cyfatebol, fel BTEC, 
GNVQ, ACCESS, ac ati.

Mae croeso i fyfyrwyr tramor hefyd, a byddwn 
yn ystyried eich cymwysterau fesul cais unigol.

Diwrnodau Agored
Cynhelir Diwrnodau Agored y Brifysgol gyfan 
drwy gydol y flwyddyn ac maen nhw’n rhoi 
cyfle i chi ymweld â phob ysgol, yn ogystal 
â phreswylfeydd, Undeb y Myfyrwyr a 
chyfleusterau chwaraeon. 

Mae'r Tiwtoriaid Derbyn yn barod iawn hefyd i 
drafod ymholiadau, dros y ffôn, drwy lythyr neu 
drwy ebost. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 
ein gwefan: www.caerdydd.ac.uk/opendays

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
• Canllawiau Cwnsela a Lles

Ebost:  
studentconnect@caerdydd.ac.uk

Ffôn: (029) 2251 8888

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

www.caerdydd.ac.uk/mathemateg
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Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfle cyfartal, beth 
bynnag fo eu hoed, lliw, hil, cefndir ethnig neu 
genedlaethol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws 
priodasol, cyfrifoldebau teuluol, anableddau 
corfforol neu synhwyrol, neu eu credoau 
gwleidyddol neu grefyddol. 

Anogir amrywiaeth yng nghefndiroedd 
myfyrwyr mathemateg Prifysgol Caerdydd, ac 
mae pob penderfyniad o ran derbyn yn gyfan 
gwbl ar sail teilyngdod.

Nodiadau i ymgeiswyr sy’n siarad 
Cymraeg
Deallwn os ydych yn siarad Cymraeg y gallai 
fod yn well gennych siarad â thiwtor personol 
Cymraeg. Fe wnawn ein gorau glas i wneud 
yn siŵr eich bod yn cael rhywun sy’n siarad 
Cymraeg cyn belled â bod aelodau staff 
sy’n siarad Cymraeg yn eich maes dewisol 
ym mlwyddyn un. Rydym yn cynnig y cyfle i 
siaradwyr Cymraeg fynd i rai tiwtorialau a 
gynhelir yn Gymraeg. 

Ym mlwyddyn dau, rydym yn cynnig dau 
ddosbarth Cymraeg ar rai o'n modiwlau craidd.

Ym mlwyddyn tri rydym yn cynnig fersiwn 
Cymraeg o'n modiwl Cyflwyniad i Fathemateg 
Ysgol Uwchradd, sy'n cynnwys lleoliad 
wythnosol mewn ysgol uwchradd Gymraeg. 

Os ydych yn dymuno, gallwch hefyd gyflwyno 
gwaith i’w asesu a sefyll eich arholiadau yn 
Gymraeg, waeth beth fo iaith addysgu’r cwrs 
rydych yn ei ddilyn. 

Mae rhannau o lety’r myfyrwyr yn Llys 
Senghennydd a Thal-y-bont wedi’u neilltuo 
ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg sy’n 
dymuno bod gyda’i gilydd. Os ydych eisiau 
manteisio ar hyn nodwch ar eich ffurflen lety.

Cysylltiadau derbyn
I gael gwybodaeth am wneud cais a chofrestru 
ar unrhyw un o'n rhaglenni, cysylltwch â:

Caroline Frame-Morgan
Gweinyddydd Rhaglenni a Addysgir  
Ysgol Mathemateg,
Prifysgol Caerdydd, Ffordd Senghennydd,
Caerdydd CF24 4AG

Ffôn: +44 (0)29 2087 4811
Ebost: FrameC@caerdydd.ac.uk

Dr Jonathan Gillard
Ysgol Mathemateg,
Prifysgol Caerdydd, Ffordd Senghennydd,
Caerdydd CF24 4AG

Ffôn: 029 2087 0619
Ebost: gillardjw@caerdydd.ac.uk

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

Sylwch fod y ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd 
y Brifysgol yn ychwanegol at hynny.

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

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
I gael ragor o wybodaeth, ewch i’r  
wefan ganlynol:
www.caerdydd.ac.uk/scholarships

Gwefannau defnyddiol i gael gwybod am 
ffioedd dysgu a chymorth ariannol:

Gwefan Prifysgol Caerdydd:  
www.caerdydd.ac.uk/ffioedd

Gwefan Canolfan Cymorth Myfyrwyr:  
www.cardiff.ac.uk/financialsupport

Cyllid Myfyrwyr Cymru:  
http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Student Finance England: 
www.studentfinanceengland.co.uk

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

Ceisiadau parhad
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Allwedd
Ysgol Mathemateg

Y Brifysgol ac Adeiladau’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Mae'r Ysgol Mathemateg yn adeilad 
Abacws, mewn safle canolog ar 
gampws y Brifysgol, a llai na phum 
munud ar droed o brif ganolfan 
siopa'r ddinas a Chanolfan Ddinesig 
wych Caerdydd.

Gwybodaeth Gyfreithiol 
Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud 
â chylch derbyn Mynediad 2023 ac 
roedd yn gywir wrth fynd i'r wasg ym mis 
Awst 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.

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

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855

www.caerdydd.ac.uk/mathemateg
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I gael gwybod mwy am yr  
Ysgol Mathemateg 
ewch i'n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/mathemateg

Cysylltu â ni
Ffôn: 029 2087 4811
Ebost:  
mathematics@caerdydd.ac.uk

Ysgol Mathemateg
Abacws   
Prifysgol Caerdydd 
Ffordd Senghennydd  
Caerdydd CF24 4AX

Cadw mewn cysylltiad
cardiffuniug

@MathsCU

Cardiff University School 
of Mathematics

MATHS/0822/500

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am 
fywyd myfyrwyr? 
Cewch atebion yn:
http://blogs.cardiff.ac.uk/
insiders/?lang=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.


