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Cynnwys
Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y prosbectws hwn yn
ymwneud â chylch derbyn Mynediad
2019 ac roedd yn gywir pan aeth i'r wasg
ym mis Tachwedd 2018. Fodd bynnag,
mae cyfnod sylweddol rhwng argraffu'r
prosbectws 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. Lle ceir gwahaniaeth rhwng
cynnwys y prosbectws hwn a'n gwefan,
rhowch flaenoriaeth i gynnwys y wefan,
sy'n cynrychioli'r modd yr ydym yn bwriadu
darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer.
Bydd unrhyw le a gynigir i astudio ym
Mhrifysgol Caerdydd yn amodol ar delerau
ac amodau, sydd i'w gweld ar ein gwefan
www.caerdydd.ac.uk/offerterms.
Fe'ch cynghorir i'w darllen cyn gwneud
cais. Mae'r telerau a'r amodau yn nodi,
er enghraifft, pryd gallwn wneud
newidiadau i'ch cwrs dewisol neu i’r
rheoliadau i fyfyrwyr. Felly, mae'n bwysig
eich bod yn eu darllen ac yn eu deall.
Os na allwch gael gafael ar wybodaeth
ar-lein, cysylltwch â ni:
Ebost: postgradenquiries@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0084
Eich gradd:
Mae myfyrwyr sy’n cael eu derbyn
i Brifysgol Caerdydd yn astudio am
radd Prifysgol Caerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/computer-science
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Croeso i'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg a
Gwybodeg yn cynnig ystod
o raglenni gradd hyblyg
ac amrywiol sy’n addas i
wahanol ddisgwyliadau a
dyheadau myfyrwyr heddiw.

i chi. Mae ein staff academaidd yn
dechnolegwyr a chyfrifiadurwyr brwdfrydig,
yn arweinwyr yn eu meysydd arbenigol,
ac yn awyddus i rannu eu sgiliau, eu
gwybodaeth a’u dealltwriaeth. Mae llawer
o’r gwaith ymchwil sy’n cael ei gynnal gan
ein Hysgol yn arwain yn rhyngwladol, a rhan
o’n cenhadaeth yw rhannu cyffro’r broses
ddarganfod ac arloesi gyda’n myfyrwyr.

Yng nghanol prifddinas ieuengaf Ewrop,
rydym yn ffodus o leoliad gwych a
chyfleusterau ardderchog er mwyn
i chi wireddu eich potensial.

Os hoffech ddysgu mwy am fywyd yn
ein Hysgol, mae croeso i chi ymuno â ni
ar Facebook a Twitter, a gweld yr hyn y
mae cynfyfyrwyr yn ei wneud ar LinkedIn.
Byddai’n bleser eich gweld yng
Nghaerdydd, ac ar ran pob aelod o staff
yma yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg,
hoffwn ddymuno pob lwc i chi gyda’ch
astudiaethau yn y dyfodol.

Mae’r rhagolygon ar gyfer graddedigion
meistr mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol
Caerdydd yn parhau’n gryf iawn, ac
roedd 88.2% (arolwg DLHE 2016/17) o
ôl-raddedigion amser llawn Cyfrifiadureg
mewn swydd broffesiynol a/neu'n gwneud
astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio.
Rydym yn cynnig amrywiaeth o raddau
meistr heriol ac ysgogol sy’n addas ar
gyfer myfyrwyr sy’n dod o gefndiroedd
academaidd amrywiol – rydym yn eu
hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd er
mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gyfoes
ac yn berthnasol. Rydym yn rhoi pwyslais
mawr ar gyflogadwyedd, ac mae gennym
Fwrdd Cynghori Allanol sy’n cynnwys
ffigurau llwyddiannus o’r diwydiant a’r byd
academaidd sy’n rhoi arweiniad, cipolwg
ac adborth am ein dysgu ac addysgu.
Byddwch yn cael y cyfle i weithio gyda staff
sydd ar flaen y gad yng ngwaith ymchwil eu
disgyblaethau, a defnyddio cyfleusterau ac
offer pwrpasol yn y maes sydd o ddiddordeb
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Caerdydd: Prifddinas
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Mae Caerdydd yn ddinas ddeniadol a
llewyrchus ac yn lle gwych i fyw ac astudio.
Rhan brydferth o’r byd
Lleolir Caerdydd ar arfordir de Cymru
a gellir cyrraedd parciau cenedlaethol
prydferth a thraethau o fewn 30 munud.
Mae Caerdydd oddeutu dwy awr o
Lundain ar drên, ac mae cysylltiadau
trafnidiaeth ardderchog ganddi â
gweddill y DU. Mae Caerdydd oddeutu
dwy awr o Lundain ar drên, ac mae
cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog
ganddi â gweddill y DU.
Dinas fach, ddiogel, cyfeillgar a
fforddiadwy yw Caerdydd sydd â
phoblogaeth o oddeutu 360,000
o bobl, ac mae tua 20% o’r
boblogaeth yn fyfyrwyr. Yn brifddinas,
mae’n llawn diwylliant, chwaraeon,
siopau, adloniant a chyfleoedd gwaith.
Mae’r ardal brydferth ar lannau dŵr
Bae Caerdydd yn ddatblygiad modern
sy’n cynnwys cartrefi, siopau,
swyddfeydd, atyniadau i ymwelwyr,
a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
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Allwedd

Canol Dinas Caerdydd
1 Prifysgol Caerdydd
2 Parc Bute
3 Castell Caerdydd
4 Stadiwm Principality
5 Canolfan Siopa
6 Y gymdogaeth o fyfyrwyr

Rhestr o ffeithiau
am Gaerdydd
◗ Mae gan Gaerdydd mwy na
330 o barciau a gerddi
◗ Cadarnhawyd mai Caerdydd
yw’r ‘drydedd brifddinas orau’ yn
Ewrop i fyw ynddi, yn ôl arolwg
gan yr Undeb Ewropeaidd
◗ Mae’r rhaglenni teledu poblogaidd,
Doctor Who a Sherlock yn cael
eu ffilmio yng Nghaerdydd
◗ Mae gan Gaerdydd un o
ganolfannau siopa mwyaf y
DU, gyda thua 40 miliwn o
siopwyr bob blwyddyn
◗ Mae gan Gaerdydd leoliadau
mawreddog i gynnal cyngherddau,
megis Canolfan y Mileniwm,
Neuadd Dewi Sant ac Arena
Motorpoint, yn ogystal â’r
Stadiwm Principality eiconig
◗ Mae 20% o’r boblogaeth yn siarad
Cymraeg – iaith fyw hynaf Ewrop
◗ Mae Amgueddfa Genedlaethol
Caerdydd, Oriel Cymru, sawl theatr
a Chastell hynafol Caerdydd hefyd
wedi’u lleoli yng Nghaerdydd
◗ Mae gan Gaerdydd stadiwm
sydd â 74,500 o seddi, pentref
chwaraeon rhyngwladol a chlwb
pêl-droed proffesiynol: Clwb
Pêl-droed Dinas Caerdydd

Caerdydd: y Brifysgol

Ar sail ei hanes o wasanaethu a chyflawni oddi ar 1883, mae i
Brifysgol Caerdydd fri rhyngwladol am ragoriaeth ei haddysgu
a’i hymchwil, a chydnabyddiaeth o hynny yw’n bod ni’n aelod o
Grŵp Russell o’r prifysgolion ymchwil-ddwys mwyaf blaenllaw.
Yn y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil diweddaraf, sef yr ymarfer
cenedlaethol o fri a gynhelir gan
gynghorau cyllido y DU, roedd
Prifysgol Caerdydd yn bumed ymhlith
prifysgolion y DU am ansawdd ei
hymchwil ac yn ail am ei heffaith.
Mae hynny wedi cadarnhau ein lle fel
canolfan rhagoriaeth ymchwil sy’n arwain
y byd. Mae ein staff ymchwil o ansawdd
byd-eang, gan gynnwys Enillwyr Gwobr
Nobel, Cymrodyr y Gymdeithas Frenhinol
ac aelodau o sefydliadau nodedig eraill.
Cawsom hefyd bumed Wobr Pen-blwydd y
Frenhines – gwobr sy’n cydnabod gwaith
o ragoriaeth nodedig gan brifysgolion a
cholegau ledled y DU.

Lleoliad
Mae campws y Brifysgol ym Mharc
Cathays yng nghyffiniau canolfan ddinesig
ddeniadol Caerdydd a’i adeiladau o garreg
Portland a’i pharciau a’i rhodfeydd coediog
braf. Mae’r mwyafrif o Ysgolion Academaidd
wedi eu lleoli yma – dim ond ychydig o
funudau ar droed o ganol y ddinas.

Mae’r tair Ysgol Academaidd sy’n cynnig
cyrsiau gofal iechyd (ac eithrio optometreg
a fferylliaeth) ar Gampws Parc y Mynydd
Bychan, tua milltir i ffwrdd, sydd hefyd yn
gartref i Ysbyty Athrofaol Cymru.

Cyfleusterau
Bydd rhaglen buddsoddi cyfalaf enfawr o
£600m ar draws y Brifysgol, gan gynnwys
£260m mewn cyfleusterau i fyfyrwyr, yn ein
helpu i roi'r profiad gorau posibl i’n myfyrwyr.
Rydym yn buddsoddi £300m mewn
Campws Arloesedd newydd, sef cyfleuster
ymchwil a fydd yn helpu i greu ffyniant
economaidd a chymdeithasol.
Un o'n prosiectau mwyaf uchelgeisiol yw
creu Canolfan Bywyd Myfyrwyr newydd
gwerth £50m a fydd yn creu canolbwynt
ar gyfer ein gwasanaethau cefnogi
myfyrwyr yn ogystal â chynnig mannau
dysgu cymdeithasol modern, hyblyg a
darlithfa 550-sedd.

Ffeithiau am
Brifysgol Caerdydd
◗ Rydym yn y pumed safle ymhlith
prifysgolion y DU o ran ansawdd
ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil 2014) ac ymhlith 100
uchaf y byd (Tabl Cynghrair
Shanghai o Brifysgolion y Byd, 2017)
◗ Rydym yn aelod o Grŵp
Russell o’r 24 o brifysgolion
ymchwil-ddwys y DU
◗ Mae gennym dros 30,000 o
fyfyrwyr o fwy na 100 o wledydd
◗ Rhoddir gwarant o lety yn un o
breswylfeydd y Brifysgol i’r rhan
fwyaf o fyfyrwyr rhyngwladol,
ac maen nhw o fewn pellter
cerdded i’r Brifysgol
◗ Mae gennym 13 o lyfrgelloedd,
28 o ystafelloedd TG, campws
sydd â Wi-Fi a mwy na 1.3m
o lyfrau wedi’u hargraffu
◗ Mae’r Brifysgol ar ddau gampws yng
nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru

www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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Llety

Rydym yn gwybod bod lle rydych chi'n byw yn bwysig iawn i chi.
Byddwch yn awyddus i ymgartrefu'n gyflym a byw mewn lleoliad
diogel a chymdeithasol sy'n amgylchedd astudio addas hefyd.
Gwarentir deiliadaethau sengl i
fyfyrwyr rhyngwladol ôl-raddedig mewn
preswylfeydd yn y Brifysgol drwy gydol
eu cyfnod astudio, ac i fyfyrwyr UE am
y flwyddyn gyntaf o’u hastudiaethau.
Bydd byw yn un o breswylfeydd y Brifysgol
yn rhoi'r cyfle i chi gyfarfod a dod i adnabod
myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd ac
sy’n astudio ystod o wahanol bynciau.
Mae fflatiau ôl-radd dynodedig a blociau
ar gael fel bod modd i chi gyfarfod, byw a
gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr sy'n deall
gofynion astudiaeth ôl-raddedig.
Mae gennym nifer o breswylfeydd,
gyda'r cyfleusterau, lleoliadau a
chyllidebau addas ar gyfer pob myfyriwr.
Mae eich dewisiadau yn cynnwys:
◗ Llety sengl-ryw neu rhwng y rhywiau
◗ Ystafelloedd ymolchi preifat neu a
rennir. Mae gan tua 70% o breswylfeydd
y Brifysgol ystafelloedd ymolchi preifat
◗ Hunanarlwyo, wedi arlwyo’n rhannol
neu arlwyo’n llawn (gyda dewisiadau
llysieuol)
◗ Amrywiaeth o gyfleusterau cymdeithasol
a chwaraeon
◗ Rhywfaint o breswylfeydd sy'n addas
ar gyfer cyplau neu deuluoedd*
Caiff gwybodaeth ynglŷn a sut i wneud cais
ar gyfer preswylfeydd Prifysgol ei hanfon yn
electronig i holl ddeiliaid cynnig cymwys.
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Diogel a chefnogol

Llety yn y Sector Preifat

Mae gan bob preswylfa rwydwaith o staff
gweinyddol, wardeiniaid myfyrwyr a staff
diogelwch er mwyn darparu cymorth 24 awr
ar eich cyfer. Dim ond chi, eich gwesteion
a staff sydd â’r hawl i fod ar safleoedd
preswylfeydd y Brifysgol.

I fyfyrwyr y DU, neu ar gyfer unrhyw
fyfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr yr UE
sydd am rentu llety sy'n eiddo preifat yn
hytrach na byw mewn llety Prifysgol, ceir
amrywiaeth dda o lety ar gael i'w rentu yn
y ddinas ac yn agos at y Brifysgol. Mae gan
Gaerdydd farchnad llety amrywiol, gydag
ystod eang o opsiynau o ran tai i chi ddewis
o’u plith. Gallwch gysylltu â’n Swyddfa
Preswylfeydd i gael rhestr o’r eiddo sydd
ar gael i chi eu rhentu. Mae asiantaeth
gosod tai broffesiynol yn Undeb y
Myfyrwyr, Cardiff Student Letting, sy’n
cynnig amrywiaeth eang o dai i fyfyrwyr,
ac nid yw’n codi ffi asiantaeth.

Faint mae preswylfeydd
y Brifysgol yn ei gostio?
Mae preswylfeydd y Brifysgol yn rhoi
gwerth da am arian i fyfyrwyr. Mae’r pris
yn cynnwys biliau cyfleustodau, rhyngrwyd
a dodrefn. Drwy gyfuno popeth i un taliad,
rydym eisiau gwneud pethau mor hawdd â
phosibl ar eich cyfer.
Mae ffioedd preswylfeydd yn dibynnu ar
amrywiaeth o ffactorau fel y cyfleusterau
sydd yno a ph'un a ydynt yn breswylfeydd
hunanarlwyol, arlwyaeth rannol neu
arlwyaeth lawn. Fel rheol, mae ystafell
wely/astudio mewn llety arlwyaeth lawn
yn costio tua £147 yr wythnos. Mae llety
preswyl hunanarlwyo yn costio rhwng £108
a £137 yr wythnos (prisiau 2018/19 ar
gyfer preswylfeydd deiliadaeth sengl).
Mae ffioedd llety a thaliadau cysylltiedig yn
daladwy trwy Ddebyd Uniongyrchol mewn
tri rhandaliad (fel arfer ym mis Hydref,
Ionawr ac Ebrill).
* Nid yw hyn wedi’i warantu ac felly byddem yn
eich cynghori i beidio â dod â’ch teulu i Gaerdydd
nes y byddwch wedi sicrhau llety addas.

Sut mae Caerdydd yn
cymharu â lleoedd eraill?
“Mae costau byw yng Nghaerdydd
ymhlith yr isaf yn y DU.”
The Complete University Guide 2018

“Mae Caerdydd yn ddinas glos,
amlddiwylliannol a llawn cyffro
gyda llawer o olygfeydd hanesyddol
a diwylliannol, busnesau annibynnol
ac awyrgylch cyfeillgar.”
Lonely Planet, 2017

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr Ôl-raddedig
Efallai eich bod yn pendroni sut beth yw bywyd ar gyfer y 28,000
o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd?
Y tu hwnt i fywyd academaidd, cewch
hyd i ystod o gyfleoedd i roi cynnig
ar bethau newydd, cwrdd â phobl
newydd a mwynhau’r awyrgylch
cyffrous ar y campws.

Undeb y Myfyrwyr
◗ Mae bywyd cymdeithas y Brifysgol
yn troi o amgylch sefydliad o’r enw
Undeb y Myfyrwyr.
◗ Mae pob myfyriwr sydd wedi ymrestru
ym Mhrifysgol Caerdydd yn dod yn
aelod o’r Undeb yn awtomatig.
◗ Caiff yr Undeb ei chynnal gan bwyllgor
o fyfyrwyr, ac mae’n ymroddedig i
anghenion yr holl fyfyrwyr ar y campws
o safbwynt cymdeithasol a’u lles.
Mae’r holl elw a wneir yn cael ei dalu
yn ôl er mwyn gwella’r gwasanaethau
sydd ar gael ar eich cyfer.
◗ Mae adeilad yr Undeb yn cynnwys bar,
clwb nos, lleoliad cyngherddau, ardal
siopau, caffis a chanolfan gyngor.
◗ Mae gan yr Undeb ei phapur
newyddion, cylchgrawn, gorsaf
radio a gorsaf deledu ei hun.

Y Lolfa

Chwaraeon a chadw’n heini

Mae’r Lolfa wedi’i lleoli yn Undeby Myfyrwyr
ac mae croeso i bawb fynd yno yn rhad ac
am ddim. Mae ganddi orsafoedd amlgyfrwng
o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau Skype
a VOIP, mannau gweithio amlbwrpas,
ystafelloedd cyfarfod modern a byrddau
sgrin gyffwrdd sy’n rhoi mynediad at sianeli
rhyngwladol a gemau i’r myfyrwyr.

Mae’r Brifysgol yn ystyried chwaraeon o
ddifrif, ac mae’r Undeb Athletau yn cynnal
60 o glybiau chwaraeon ac yn trefnu gemau
yn erbyn prifysgolion eraill. Chwaraeir bron
i bob math o chwaraeon poblogaidd yn y
Brifysgol, a chewch hyd i gyfle i chwarae a
chymryd rhan beth bynnag fo eich lefel.

Cymdeithasau’r Myfyrwyr
Y ffordd orau o wneud ffrindiau yw ymuno
â chymdeithas myfyrwyr. Mae’r clybiau hyn
yn bwysig iawn i fywyd myfyriwr ac maent
yn cael eu cynnal gan fyfyrwyr eraill.
Mae mwy na 120 o gymdeithasau,
ac mae llawer ohonynt yn cynrychioli
ardaloedd o’r byd, gan gynnwys:
Arabia, Tsieina, Malaysia, India,
Pacistan, Nigeria a llawer mwy.
Am bythefnos bob blwyddyn mae’r
cymdeithasau rhyngwladol yn dathlu
Profiadau Byd-eang – gŵyl sy’n
arddangos amrywiaeth y Brifysgol gan
gynnwys dawns, cerddoriaeth a bwyd.

Eich cefnogi chi
Mae’r Brifysgol yn gwybod y gallai fod
angen rhywfaint o help arnoch tra eich bod
chi yma. Efallai y bydd gennych gwestiwn
academaidd, neu fater mwy personol.
Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cymorth
mewn sawl ffordd:
◗ Dyrennir tiwtor personol i bob myfyriwr.
Gall eich tiwtor eich cynorthwyo gydag
unrhyw broblemau academaidd neu
bersonol a allai fod gennych.
◗ Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr
ymgynghorwyr rhyngwladol arbenigol sy’n
gallu eich helpu gyda fisâu, tai, arian ac
unrhyw beth yr hoffech siarad amdano.
◗ Os hoffech siarad â rhywun y tu allan
i’r Brifysgol, mae gan Undeb y Myfyrwyr
hefyd ganolfan gyngor.

www.caerdydd.ac.uk/postgradaccommodation
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Gwybodaeth am yr Ysgol

Mae meysydd cyffrous a deinamig Cyfrifiadureg yn darparu sylfaen
ar gyfer llawer agwedd ar fywyd modern.
Bydd ein rhaglenni gradd meistr
ysgogol ac o’r radd flaenaf yn rhoi
mantais go iawn i chi yn y farchnad
swyddi, gyda chymhwyster uwch y
mae cyflogwyr yn ei argymell yn gryf,
ac yn eich galluogi i roi eich hunain
mewn sefyllfa i fanteisio i’r eithaf ar
ddatblygiadau technolegol yn y dyfodol.

Addysgu, dysgu ac asesu
Cyflwynir modiwlau drwy gyfres o naill
ai sesiynau cyswllt diwrnod llawn neu
hanner diwrnod, sy’n cynnwys darlithoedd,
seminarau, gweithdai, tiwtorialau a
dosbarthiadau yn y labordy. Yn ogystal,
bydd modiwlau’n cynnwys elfennau o
hunan astudio a arweinir i gwblhau yn
eich amser eich hun.
Byddwch yn astudio modiwlau a addysgir i
gyfanswm o 120 o gredydau yn ystod cam
diploma eich gradd. Mae’r holl fodiwlau a
addysgir yn werth 20 credyd. Mae’r cam
lleoliad (os ydych yn gwneud un) yn werth
120 o gredydau. Prosiect unigol (gwerth 60
o gredydau) fydd cam meistr eich gradd, a
byddwch yn ei ysgrifennu fel traethawd hir,
ar ôl y cam diploma neu’r cam lleoliad.
Rhennir y flwyddyn addysgu i ddau
semester (hydref: 14 wythnos, gwanwyn:
17 wythnos). Mae pob semester yn
cynnwys 11 wythnos addysgu, gydag
wythnos adolygu yn dilyn hynny a chyfnod
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asesu sy’n bythefnos yn ystod semester
yr hydref ac yn bum wythnos yn ystod
semester y gwanwyn.

Staff cyfeillgar a chymorth
Dyrennir tiwtor personol i chi ar ddechrau’r
cwrs, sy’n aelod o staff academaidd
yn yr Ysgol ac sy’n gweithio fel pwynt
cyswllt er mwyn rhoi cyngor am faterion
academaidd yn ogystal â phersonol mewn
ffordd anffurfiol a chyfrinachol. Bydd eich
tiwtor personol yn monitro eich cynnydd
academaidd ac hefyd yn rhoi geirda i chi
i gefnogi unrhyw geisiadau am swyddi yr
ydych yn eu gwneud.
Bydd eich tiwtor personol yn monitro
eich cynnydd drwy gydol eich cyfnod yn y
Brifysgol ac yn eich cefnogi yn eich Cynllun
Datblygiad Personol. Byddwch yn gweld
eich tiwtor personol unwaith y semester o
leiaf. Y tu allan i’r sesiynau a drefnir gyda’ch
tiwtor, gweithredir polisi drws agored gan
ein uwch diwtor personol, ac mae ar gael
i roi cyngor ac ymateb i unrhyw faterion
personol wrth iddynt godi.
Fel Ysgol, rydym yn falch ein bod yn cynnig
amgylchedd cefnogol y mae modd i ni
gefnogi ein myfyrwyr gyda’r rhan fwyaf o
broblemau personol wrth iddynt godi o
ganlyniad i hyn. Fodd bynnag, yn debyg i
fywyd, mae pethau sy’n gallu dod i’r amlwg
y mae angen cymorth mwy arbenigol
arnynt. Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod

o wasanaethau arbenigol, a phob un
ohonynt yn rhad ac am ddim, y gellir cyfeirio
myfyrwyr atynt os oes angen. Mae’r rhain
yn cynnwys gwasanaethau cyngor sy’n
ymdrin ag iechyd, gyrfaoedd, arian, cwnsela
a datblygiad personol i enwi rhai yn unig.

Dulliau cael adborth
gan fyfyrwyr
Rydym o’r farn bod cynnig dulliau priodol
i roi adborth yn hanfodol i sicrhau mai’r
rhaglenni astudio gorau yn unig a gynigir
i’n myfyrwyr. Mae gan yr Ysgol banel
myfyrwyr/staff sy’n cynnwys cynrychiolwyr
a etholir gan y myfyrwyr ac aelodau o staff
addysgu sy’n cyfarfod i drafod materion
academaidd. Gellir tynnu sylw eich
cynrychiolydd myfyrwyr at unrhyw faterion yr
ydych yn teimlo bod angen rhoi sylw iddynt,
a fydd yn codi’r ymholiad gyda’r panel.
Yn ogystal â gwaith y panel, rhoddir cyfle i
bob myfyriwr gwblhau holiaduron adborth
ar ddiwedd semester yr hydref a semester
y gwanwyn. Mae’r dulliau hyn yn galluogi’r
Ysgol i adolygu cyrsiau yn gyson ac er
mwyn i ni roi’r ddarpariaeth orau posibl i’n
myfyrwyr, a gyflwynir mewn ffordd gyson,
ar draws pob un o’n rhaglenni gradd.

Mae gan yr ysgol bum labordy pwrpasol traws-blatfform,
sy’n cynnwys peiriannau MAC, Windows, a Linux.
Cyfleusterau’r llyfrgell
Lleolir y llyfrgell yn gyfleus yn adeilad
Trevithick, yn yr un cyfadeilad â’r Ysgol
ei hun. Mae hefyd yn cynnwys ystafell
gyfrifiaduron, cyfrifiaduron y mae modd
eu defnyddio 24 awr y dydd, peiriant
hunan-gyflwyno/hunan-ddychwelyd,
peiriant dychwelyd llyfrau 24 awr a phedair
ystafell astudio ar gyfer grwpiau y mae
modd eu llogi – mae sgriniau plasma ym
mhob un ohonynt.

Cyfleusterau’r Ysgol
Mae gan yr Ysgol bum ystafell bwrpasol
traws-blatfform, y mae modd i fyfyrwyr
o’r Ysgol yn unig eu defnyddio, sy’n
cynnwys peiriannau MAC, Windows,
a Linux yn ogystal â chyfleuster
seiberddiogelwch arbenigol a chyfleuster
fforensig cyfrifiadurol. Gellir cael mynediad
at y rhan fwyaf o’r labordai hyn ar sail
24/7, ac maent yn cynnig cyfleusterau
argraffu rhad ac am ddim i’n myfyrwyr.

ei ddylunio i’ch helpu i addasu i ba mor
ddwys y mae eich astudiaethau a’r lefel,
ac adeiladu a gwella’r amrywiaeth o sgiliau
y byddwch wedi eu datblygu yn ystod eich
astudiaethau blaenorol a’ch profiad gwaith.
Bydd y CPD yn eich helpu i fanteisio i’r
eithaf ar eich profiad fel myfyriwr ym
Mhrifysgol Caerdydd, a sicrhau bod eich
blwyddyn meistr yn llwyddiannus drwy
eich annog i gymryd cyfrifoldeb dros
eich dysgu a’ch datblygiad eich hunain.
Bydd eich tiwtor personol a goruchwyliwr
eich traethawd hir yn eich cefnogi drwy’r
broses CDP, a bydd yr Ysgol yn rhoi’r
cymorth, arweiniad a’r cyfleusterau
er mwyn cofnodi eich cyflawniadau
a datganiadau myfyriol.

Rhoddir ein cyfleusterau ymysg y tair
ysgol gyfrifiadurol uchaf yn y DU, gan
fyfyrwyr sy’n pleidleisio yn yr Arolwg
Cenedlaethol y Myfyrwyr blynyddol.

Datblygiad
Efallai eich bod wedi cymryd rhan mewn
proses Cynllunio Datblygiad Personol (CDP)
yn ystod eich astudiaethau blaenorol neu
yn y gweithle. Yn ystod eich cwrs meistr,
caiff eich Cynllun Datblygiad Personol
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Astudiaethau Ôl-raddedig
Nod yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yw addysgu ac ysbrydoli’r
genhedlaeth nesaf o arweinwyr cenedlaethol a rhyngwladol yn y
ddisgyblaeth hon.
Cyrsiau sydd ar gael

Rydym yn falch o ddarparu ar
gyfer amrywiaeth o ddiddordebau,
cefndiroedd a dyheadau graddedigion
o’r DU a gwledydd tramor.
Mae gan yr Ysgol gryn brofiad o redeg
rhaglenni MSc cyffredinol, trosi ac
arbenigol. Caiff y portffolio hwnnw o
raglenni MSc ei adolygu a’i ddiweddaru’n
rheolaidd i sicrhau bod y cynnwys yn
gyfoes a pherthnasol, yn rhoi pwyslais
ar addysgu dan arweiniad ymchwil (drwy
gyfrwng modiwlau a rhaglenni arbenigol)
ac ar gyflogadwyedd. Mae sylwadau
cynfyfyrwyr ac arbenigwyr diwydiannol ac
academaidd wedi dylanwadu ar gynllun ein
portffolio o gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Rhaglen

Math

Amser llawn

Rhan-amser

MSc Uwch-Gyfrifiadureg

Arbenigol

1 flwyddyn

3 blynedd

MSc Uwch-Gyfrifiadureg
gyda Lleoliad

Arbenigol

Hyd at 2
flynedd

Ddim ar gael

MSc Seiberddiogelwch

Arbenigol

1 flwyddyn

3 blynedd

MSc Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Arbenigol

1 flwyddyn

Ddim ar gael

MSc Cyfrifiadura

Trosi

1 flwyddyn

3 blynedd

MSc Cyfrifiadura gyda lleoliad *

Trosi

Hyd at 2 flynedd

Ddim ar gael

MSc Cyfrifiadura a Rheoli TG

Trosi

1 flwyddyn

3 blynedd

MSc Cyfrifiadura a Rheoli TG
gyda Lleoliad *

Trosi

Hyd at 2
flynedd

Ddim ar gael

MSc Peirianneg Meddalwedd

Trosi

1 flwyddyn

Ddim ar gael

MSc Gwyddorau Data Cymdeithasol

Cydanrhydedd

1 flwyddyn

Ddim ar gael

MSc Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol
a Data

Cydanrhydedd

1 flwyddyn

Ddim ar gael

MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi

Cydanrhydedd

1 flwyddyn

3 blynedd

PhD

Ymchwil

3 blynedd
fel rheol

Ddim ar gael

* Mae ein rhaglenni dwy flynedd ‘gyda Lleoliad’ yn rhoi’r cyfle i chi gael profiad gwaith
proffesiynol dros 7 i 12 wythnos ar leoliad â chyflog (rhagor o fanylion ar dudalen 9).

Cymryd rhan yn yr Ysgol
Rydym yn ymfalchïo yn ein henw da o fod yn Ysgol fach, gynhwysol a chyfeillgar ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd
roi’r cyfle i’n myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Fel y mae’r
rhan fwyaf o’n myfyrwyr presennol a graddedigion llwyddiannus yn ei ddweud, po fwyaf yr ydych yn ei roi yn ystod eich
cyfnod yn y Brifysgol a chymryd rhan, y mwyaf y byddwch yn elwa ar eich profiad gyda ni.
Mae gennym Dîm Gweithrediadau
Addysgu pwrpasol yn benodol ar gyfer
myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, sy’n
gyfrifol am reoli’r rhaglenni meistr o ddydd
i ddydd. Mae’r tîm yn trefnu cyfres o
weithgareddau i’ch cefnogi yn ystod eich
cyfnod yn astudio gyda ni.

Croeso cynnes

Byddwch yn cael gwybodaeth am yr Ysgol,
ein rhaglenni a’n cyfleusterau yn ogystal
ag yn cael y cyfle i gwrdd â myfyrwyr
meistr eraill a staff dros ginio. Yn ystod
wythnosau cyntaf y semester, rydym
hefyd yn cynnal gweithdai Llythrennedd
Gwybodaeth gydag Arbenigwr Llyfrgell er
mwyn eich helpu i chwilio’n effeithiol a
defnyddio cyfeiriadau o ansawdd uchel
ar gyfer eich astudiaethau meistr.

Beth yw eich barn?

Rydym o’r farn bod cynnig dulliau priodol
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i roi adborth yn hanfodol i sicrhau mai’r
rhaglenni astudio gorau yn unig a gynigir
i’n myfyrwyr. Mae gan yr Ysgol banel
myfyrwyr/staff sy’n cynnwys aelodau o
staff addysgu a chynrychiolwyr a etholir
gan y myfyrwyr sy’n cyfarfod i drafod
materion academaidd. Gellir tynnu sylw eich
cynrychiolydd myfyrwyr at unrhyw faterion yr
ydych yn teimlo bod angen rhoi sylw iddynt,
a fydd yn codi’r ymholiad gyda’r panel.

Gwella eich profiad

Rydym yn trefnu sgyrsiau a digwyddiadau
yr ydym o’r farn a fydd o ddiddordeb i chi
ac yn ychwanegu gwerth pellach at eich
profiad dysgu gyda ni. Gall y rhain gynnwys
gwahodd cynfyfyrwyr yn ôl i siarad am eu
profiadau gyda’u prosiectau a rhoi cyngor i
fyfyrwyr sydd ar fin dechrau eu prosiectau.
Caiff myfyrwyr meistr hefyd eu gwahodd
i’r sgyrsiau ymchwil a seminarau rheolaidd
a drefnir gan yr Ysgol, sy’n gallu amrywio

o drafodaethau anffurfiol rhwng grwpiau
ymchwil yr Ysgol (gweler tudalen 24
am ragor o wybodaeth) i siaradwyr
enwog blaenllaw yn arwain darlith yn
eu meysydd arbenigol.
Mae nifer o’n myfyrwyr hefyd yn mynd
i sgyrsiau a drefnir yn lleol gan BCS – y
Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, y mae gan
yr Ysgol gysylltiadau cryf ag ef. Mae ein
diwrnodau ymweld hefyd yn boblogaidd, ac
yn ddiweddar, maent wedi cynnwys teithiau
i ganolfan ddata BT a Chanolfan Uwchgyfrifiadura ar gyfer Ymchwil y Brifysgol.

Cyflwyno

Daw eich gradd meistr i ben gyda pharti
cyflwyno, a drefnir i gyd-fynd â dyddiad
cyflwyno’r traethawd hir. Mae’r parti yn
rhoi cyfle i chi ymlacio dros ddiodydd a
bwyd bys a bawd gyda myfyrwyr eraill a
staff, cyn i chi ein gadael am y tro olaf.

Lleoliad Proffesiynol
Mae’n gyfle i roi theori ar waith a chael profiad gwerthfawr yn y byd
go iawn.
Ein Hysgol yw un o’r unig rai yn y DU
sy’n cynnig cyfleoedd am leoliad
gwaith i ôl-raddedigion ym maes
Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Nod ein graddau ‘gyda Lleoliad’ yw rhoi
cyfle i chi gael profiad gwaith gwerthfawr
fel rhan o raglen eich gradd Meistr.
Mae cyflogwyr yn cydnabod y manteision
i bawb sydd i’w cael drwy roi’r cyfle i
fyfyrwyr ddysgu o fewn amgylchedd
gwaith cyn gwneud cynnydd yn eich gyrfa.

Sut mae'n gweithio?

Mae gan yr Ysgol Swyddog Lleoliadau
pwrpasol, Catherine Teehan, er mwyn
sicrhau eich bod yn cael mynediad at
amrywiaeth eang o gyfleoedd

Lleoliadau Proffesiynol
I sicrhau eich bod yn wahanol o bawb arall
yn y farchnad swyddi cystadleuol, rydym yn
cynnig cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr astudio
eich gradd meistr dros ddwy flynedd gyda
lleoliad â chyflog.

Bydd eich lleoliad yn para rhwng 7 a 12
mis, a fel rheol bydd yn digwydd ar ddiwedd
semester y gwanwyn ym mis Gorffennaf
rhwng elfennau’r cwrs a addysgir a’ch
traethawd hir. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i
chi ymarfer y sgiliau newydd rydych
wedi’u dysgu a rhoi’r wybodaeth rydych
wedi’i chael ar waith yn y gweithle.

diwydiannol, a’u hymgorffori yn eich
traethawd hir terfynol.
Er bod myfyrwyr yn gyfrifol am ddod o hyd
i’w lleoliadau eu hunain, mae’r Ysgol
yn gweithio gyda’n Swyddog Lleoliadau
penodedig i sicrhau eich bod yn cael
mynediad at amrywiaeth eang o gyfleoedd,
a’ch bod yn cael cefnogaeth ac arweiniad
cyson drwy gydol y broses gyfan. Bydd
hyn yn dechrau gyda chyfres o weithdai
a sgyrsiau a ddarperir cyn y profiad
diwydiannol er mwyn rhoi cyngor am
wneud cais ar gyfer lleoliad, a’ch paratoi
i fanteisio i’r eithaf ar eich cyfleoedd yn
ystod y lleoliad gwaith.

Byddwch yn dychwelyd i’r Brifysgol
ar ôl cwblhau eich lleoliad gwaith yn
llwyddiannus ar ddechrau semester yr
haf y flwyddyn ganlynol er mwyn cynnal
eich prosiect unigol ac ysgrifennu eich
traethawd hir, gyda’r nod o gwblhau’r
cwrs o fewn 24 mis o gael eich derbyn.
Mantais bellach o ddewis ein hopsiwn
o fynd ar leoliad yw y byddwch yn cael y
cyfle i dynnu ar y sefyllfaoedd ymarferol
sy’n ymwneud â’r byd go iawn rydych yn
dod ar eu traws yn ystod eich profiad

Lleoliadau tramor

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae’n
bosibl mynd ar leoliadau gwaith dramor,
sy’n rhoi’r cyfle i chi wneud eich lleoliad
diwydiannol yn eich gwlad enedigol os
oes modd i chi sicrhau swydd addas.
Gall myfyrwyr cartref a myfyrwyr o’r
UE hefyd wneud lleoliad gwaith addas
dramor. Yn debyg i leoliadau gwaith
yn y DU, bydd hyn yn amodol ar y
Bwrdd Astudiaethau yn ystyried bod y
lleoliadau yn addas. O dan reoliadau
Fisa Haen 4 BA y DU, gall myfyrwyr
rhyngwladol wneud gwaith â thâl am
hyd at 50% o hyd eu hymweliad, felly
bydd gan fyfyrwyr sydd wedi ymrestru ar
y rhaglenni dwy flynedd ‘gyda Lleoliad’
fisa ddilys i weithio yn y DU am gyfnod
eu lleoliad. Mae’r ffioedd dysgu yn llai
nag uchafswm y ffioedd dysgu amser
llawn ar gyfer myfyrwyr sy’n ymgymryd
â’r lleoliad gwaith.

Bydd myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru
ar raglen ‘gyda Lleoliad’ ond nad ydynt
yn gallu sicrhau lleoliad addas mewn
cwmni, yn trosglwyddo eu cofrestriad
i’r cwrs gradd cyfwerth heb leoliad,
ac yn parhau â’u hastudiaethau yn
semester yr haf drwy wneud eu prosiect
unigol. Byddant yn graddio o fewn un
flwyddyn o ddechrau astudio os ydynt yn
perfformio’n foddhaol.
Disgwylir y bydd myfyrwyr ar leoliad
yn cael eu talu gan eu cwmnïau neu
sefydliadau ar gyfer hyd y lleoliad gwaith.
Nid yw’r Ysgol yn gwarantu y bydd
modd dod o hyd i leoliad gwaith ar
gyfer pob myfyriwr.
Bydd angen i’r Bwrdd Astudiaethau
hefyd ystyried a yw’r lleoliad rydych
wedi dod o hyd iddo yn addas.

Achrediad gan gorff
proffesiynol
Bydd gallu dangos eich cymhwysedd
i Lefel 4 yn un neu ragor o’r Sgiliau
Proffesiynol o’r Fframwaith Sgiliau
ar gyfer Fframwaith Sgiliau yr Oes
Wybodaeth (SFIA), sef diffiniad mwyaf
poblogaidd y byd am sgiliau TG, yn
rhan greiddiol o’r lleoliad. Yn ystod y
lleoliad, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â
gweithgareddau Datblygiad Proffesiynol
Parhaus a Datblygiad Personol.
Mae’r lleoliad felly yn rhoi platfform
cadarn ar gyfer cynllunio datblygiad
personol yn y dyfodol ar ôl cwblhau
MSc er mwyn galluogi myfyrwyr i
barhau i ddatblygu eu sgiliau i Lefel 5
yn y fframwaith SFIA, sy’n ofynnol
er mwyn cael Statws Proffesiynol TG
Siartredig o dan y BCS – y Sefydliad
Siartredig ar gyfer TG.
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MSc Uwch-Gyfrifiadureg

Ar gyfer graddedigion cyfrifiadureg sydd am amlygu eu hunain
ymhellach gyda meistrolaeth uwch o'r ddisgyblaeth.
Mae’r rhaglen flaenllaw hon yn cynnig
golwg ar bynciau o’r radd flaenaf
sy’n gyrru datblygiadau technolegol
allweddol a thueddiadau.
Gallwch ddewis rhaglen ddwy flynedd ar
y cwrs hwn a gwneud cais am leoliad
gwaith 7 i 12 wythnos â thâl (gweler
tudalen 9 am ragor o fanylion).

Y cwrs
Cyfrifiadureg yw un o’r disgyblaethau
academaidd sy’n symud gyflymaf,
ac mae gan ganlyniadau’r gwaith
ymchwil ac arloesedd yn y maes hwn
effaith enfawr ar gymdeithas. Mae'r pwnc
yn cynnwys pob agwedd ar fywyd modern,
ac mae’r rhaglen hon yn cynnig y cyfle i
ddefnyddio sgiliau newydd a thechnegau
uwch i’r maes o’ch dewis, ac yn eich
caniatáu i ddangos eich bod ar flaen
y gad yn eich disgyblaeth ar yr un pryd.
Bydd y rhaglen MSc hon yn eich galluogi
i feithrin a gwella’r sgiliau sydd eisoes
gennych wrth ddangos eich bod yn gallu
dysgu’n annibynnol drwy gydol y cwrs.
Rhan graidd o’r rhaglen hon yw'r cyfle i
ddatblygu rhychwant eich sgiliau datrys
problemau ymhellach drwy astudio
ieithoedd rhaglennu datblygedig a
phatrymau rhaglennu newydd. Bydd
modiwl mewn e-fasnach ac arloesedd
yn gwella eich sgiliau trosglwyddadwy
a’ch rhagolygon o ran gyrfa.
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Byddwch yn dewis astudio modiwlau
dewisol a arweinir gan ymchwil sy’n rhoi
rhyddid i chi adeiladu portffolio personol
unigryw o sgiliau a gwybodaeth. Mae’r rhain
wedi’u strwythuro o amgylchedd pynciau
uwch yn nhri maes ymchwil craidd yr Ysgol:
Systemau Cymhleth, Peirianneg Data a
Gwybodaeth, a Chyfrifiadura Gweledol
Yn ystod misoedd yr haf, byddwch yn
ymgymryd â phrosiect ymchwil unigol
ac yn cwblhau traethawd hir o dan
oruchwyliaeth nifer o staff ymchwil
academaidd. Bydd y pwnc yn cael ei
ysgogi gan eich diddordebau eich hunain.
Mae 60 credyd y rhaglen 180 credyd
yn ymwneud â'r traethawd estynedig a
goruchwyliaeth unigol. Cyflwynir y rhaglen
yn ein cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf,
sy’n gyson yn cael eu dyfarnu ymysg y
cyfleusterau gorau yn y DU gan fyfyrwyr.
Bydd graddedigion llwyddiannus yn
gallu arddangos dealltwriaeth ddofn a
gwybodaeth eang i gyflogwyr yn ymwneud
â chyfrifiadureg gyfoes o’r radd flaenaf o
safbwynt ymchwil a datblygu.
Bydd graddedigion o’r cwrs hwn mewn
sefyllfa ddelfrydol i ddilyn nifer o yrfaoedd,
megis penseiri systemau, rhaglenwyr a
datblygwyr meddalwedd, a byddant mewn
sefyllfa gref i ddilyn gyrfa ymchwil drwy
astudiaethau doethurol.

Dr Xianfang Sun
Arweinydd y Rhaglen
Ebost: sunx2@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 9355
“Mae’r MSc hwn yn canolbwyntio ar
bynciau uwch ym maes Cyfrifiadureg,
gan roi pwyslais ar bynciau sy’n
adlewyrchu cryfderau ymchwil yr Ysgol.
Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda
myfyrwyr o gefndir technegol ar gyfer y
cymhwyster uwch hwn.”

Prif lun:
ARCCA Prifysgol Caerdydd (Uwch-gyfrifiadura
ar gyfer Ymchwil yng Nghaerdydd), Clwstwr
SRIF-3, sydd â’r enw côd ‘Raven,’ sy’n
galluogi ac yn trawsnewid gwaith ymchwil
ar draws y Brifysgol.

MSc Seiberddiogelwch

Mae camau diogelwch priodol yn rhan hanfodol o unrhyw
fenter fodern.
Mae dealltwriaeth fanwl o'r prif
fygythiadau a'r technegau ar gyfer
sicrhau diogelwch, preifatrwydd ac
ymddiriedolaeth, yn ofynion sylfaenol
ar gyfer systemau gwybodaeth
llwyddiannus. Mae gweithwyr
proffesiynol yn y maes hwn mewn
sefyllfa dda i fanteisio ar amrywiaeth
eang o gyfleoedd i gael gwaith.

Y cwrs
Mae’r rhaglen yn rhoi sylw i’r materion
diogelwch allweddol a wynebir gan systemau
cyfathrebu a gwybodaeth ledled y byd.
Mae'r rhaglen yn cynnig cymysgedd o gyddestun busnes gyda materion creiddiol o ran
diogelwch, ymddiriedaeth a phreifatrwydd
sy'n herio'r sector TG. Yn ogystal ag astudio
themâu megis ymddiriedaeth, hunaniaeth,
ymchwiliad fforensig, technegau diogelwch a
gwybodaeth, rhwydwaith a seiberddiogelwch,
mae’r rhaglen hefyd yn rhoi dealltwriaeth
o’r amgylchedd e-fasnach a’r amgylchedd
busnes. Mae'r dull hwn sy'n cyfuno busnes
a diogelwch yn darparu hyfforddiant
gwerthfawr ar gyfer rhyngweithio â
sefydliadau a deall eu swyddogaethau
busnes mewn cyd-destun dyfnach.
Gan ddefnyddio gwaith dadansoddi ar sail
achosion, mae’r rhaglen hefyd yn rhoi cyfle
i’r myfyrwyr ddysgu am ddulliau ymchwilio
fforensig ar draws sawl platfform.
Bydd gan bob myfyriwr fynediad at labordai
profi ymdreiddiad ar-lein a hacio moesegol
a ddarperir drwy amgylchedd rhithwir sy’n
defnyddio cwmwl.

Cydnabyddir y cwrs hwn gan y BCS,
y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.

Nodweddion unigryw
◗ Modiwlau a arweinir gan ymarferwyr
sy’n cyfuno’r syniadau ymchwil
diweddaraf â’r arferion gorau ar
hyn o bryd.
◗ Bydd gan fyfyrwyr fynediad at ein
labordy gwaith Seiberddiogelwch a
Fforensig. Mae’r 40 o gyfrifiaduron
yn gallu cynnal peiriannau rhithwir
a gellir eu defnyddio i gynnal nifer o
ymchwiliadau fforensig. Maent wedi’u
cysylltu â rhwydwaith ynysig, lleol y
gellir ei ffurfweddu i archwilio’n well
yr heriau sy’n ymwneud â diogelwch
y mae gweithwyr proffesiynol yn eu
hwynebu heddiw.
◗ Mae wedi’i hachredu’n broffesiynol
gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar
gyfer TG.

Bydd graddedigion llwyddiannus yn
ennill sgiliau gan gynnwys:
◗ Dealltwriaeth o theori ac ymarfer
diogelwch.
◗ Defnyddio technegau diogelwch
ar gyfer systemau sy’n seiliedig ar
rwydwaith.
◗ Gwybodaeth o ddylanwad diogelwch
ar arferion busnesau ac e-fasnach.
◗ Profiad ymarferol o ddefnyddio offer
archwilio, monitro ac asesu diogelwch.

Dr Philipp Reinecke
Arweinydd y Rhaglen
Ebost: reineckep@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2251 0055
“Wrth i ni ddibynnu fwyfwy ar
wasanaethau gwybodaeth a ddarperir ar
draws seilwaith cyfrifiadurol gwasgaredig
(megis cyfrifiadura cwmwl a dyfeisiau
symudol/dyfais y gallwch ei dal â llaw
megis ffonau Android), mae diogelwch
gwybodaeth wedi dod yn un o’r heriau
mwyaf sylweddol ar gyfer defnyddwyr a
darparwyr gwasanaethau o’r fath.
Mae pryderon sy’n ymwneud â
diogelwch a phreifatrwydd hefyd yn
gysylltiedig â’r defnydd cynyddol o’r
cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau
microflogio, ac mae’n rhaid eu cydnabod
ac ymateb iddynt. Bydd y cwrs MSc hwn
yn rhoi dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth i
fyfyrwyr o faterion sy’n ymwneud â
diogelwch a phreifatrwydd yng nghyddestun busnes, yn ogystal â sgiliau
defnyddio technegau ac offer
meddalwedd i fynd i’r afael â rhai o’r
pryderon hyn.”

www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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MSc Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Mae’r radd Meistr hon wedi’i llunio’n unigryw ar gyfer y rhai sydd
am wella’u dealltwriaeth a’u sgiliau ym maes Deallusrwydd
Artiffisial a rhoi hwb i’w cyfleoedd gyrfa yn y sector AI a gwyddor
data, neu wrth geisio sicrhau gyrfa ymchwil neu academaidd.

Mae’r MSc hwn yn ddelfrydol ar
gyfer rhai sydd wedi graddio’n
ddiweddar mewn cyfrifiadureg
neu yn y gwyddorau cymdeithasol,
ac sy’n chwilio am sgiliau arbenigol
ym maes Deallusrwydd Artiffisial.

Y cwrs
Elfen ganolog o’r cwrs yw’r cyfle i chi
ddatblygu eich gallu i ddod i ddyfarniad,
eich integriti deallusol, eich trylwyredd
academaidd, a’ch sgiliau ymarferol ar
lefel ôl-raddedig, gan gyfeirio’n benodol
at Ddeallusrwydd Artiffisial. Bydd y cwrs
yn darparu cyd-destun unigryw ar eich cyfer,
lle caiff dysgu ac addysgu eu harchwilio
trwy setiau data a phroblemau byd go
iawn, a lle cânt eu llywio gan yr ymchwil
ddiweddaraf yn y maes.
Lluniwyd yr MSc hwn ar y cyd gan y Maes
Blaenoriaeth Cynrychioli Gwybodaeth a
Rhesymu, sy’n cyfuno ymchwilwyr gorau
ac enwocaf y byd ym maes Deallusrwydd
Artiffisial, a bydd yn eich cyflwyno i
bynciau uwch yn y maes, gyda phwyslais
arbennig ar feysydd pwnc sy’n adlewyrchu
cryfderau ymchwil yr Ysgol, gan gynnwys
cynrychioli gwybodaeth a rhesymu,
a gwyddor data a dadansoddeg.
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Gan ddefnyddio amrywiaeth eang o
arddulliau dysgu ac addysgu, cyflwynir
modiwlau trwy gyfres o sesiynau cyswllt
diwrnod llawn neu hanner diwrnod,
fydd yn cynnwys darlithoedd, seminarau,
gweithdai, tiwtorialau a dosbarthiadau
labordy. Byddwch hefyd yn ymgymryd â
phrosiect ac astudiaeth annibynnol i’ch
galluogi i gwblhau eich traethawd estynedig.
Gallwch awgrymu testun ar gyfer eich
traethawd eich hun, neu gallwch ei ddewis
o restr o opsiynau a gynigiwyd gan staff
academaidd a phartneriaid diwydiannol,
yn adlewyrchu eu diddordebau cyfredol.
Mae’r modiwlau a addysgir yn cynnig
cyfuniad cytbwys o theori ac ymarfer,
a gall y graddau hyn naill ai eich paratoi
ar gyfer ymchwil ddoethurol, neu ddarparu
cymhwyster annibynnol lefel uwch ynddynt
eu hunain. Byddwch yn astudio cyfanswm
o 120 credyd ar ffurf modiwlau a addysgir
yn ystod cam Diploma eich gradd.
Prosiect unigol (gwerth 60 credyd) fydd
cam Meistr eich gradd, a byddwch yn ei
ysgrifennu ar ffurf traethawd hir, wedi’r
cam Diploma. Cyflawnir y prosiect hwn
yn ystod yr haf dan oruchwyliaeth aelod
o staff academaidd. Cwrs rhan amser yw
hwn, a fydd yn cael ei ddilyn dros gyfnod
o dair blwyddyn academaidd.

Mae hefyd ar gael ar ffurf cwrs amser llawn,
dros gyfnod o un flwyddyn.
Bydd graddedigion y rhaglen mewn sefyllfa
ddelfrydol i ddatblygu gyrfa fel gwyddonwyr
data, peirianwyr deallusrwydd artiffisial,
a pheirianwyr data.

Federico Cerutti
Programme leader
Email: ceruttif@cardiff.ac.uk
Phone: +44 (0)29 2087 5032
“Mae’r MSc hwn yn canolbwyntio
ar bynciau ym maes Deallusrwydd
Artiffisial a Dysgu Peirianyddol,
gan roi pwyslais ar bynciau sy’n
adlewyrchu cryfderau ymchwil yr Ysgol.
Rydym yn edrych ymlaen at weithio
gyda myfyrwyr o gefndir technegol ar
gyfer y cymhwyster uwch hwn.”

MSc Cyrsiau Trosi: MSc Cyfrifiadura

Wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion sydd am symud i gwrs
cyfrifiadura o ddisgyblaeth arall, mae’r rhaglen hon sy'n flwyddyn
o hyd yn denu myfyrwyr o amrywiol yrfaoedd a meysydd pwnc
sy'n dymuno ymgyfarwyddo â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer
gyrfa mewn Datblygu Meddalwedd.
Mae’r rhaglen MSc Cyfrifiadura yn rhoi’r
cydbwysedd priodol i fyfyrwyr o’r sgiliau
peirianneg meddalwedd a’r gallu
technegol sydd eu hangen i ddatblygu
systemau a meddalwedd effeithiol.
Cydnabyddir y cwrs hwn gan y BCS,
y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
I wella eich CV ymhellach, gallwch ddewis
rhaglen ddwy flynedd a gwneud cais am
leoliad gwaith 7 i 12 wythnos â thâl
(gweler tudalen 9 am ragor o fanylion).

Y cwrs
Drwy’r rhaglen hon, cewch ddealltwriaeth
uniongyrchol o’r rôl hanfodol sydd gan
feddalwedd o ran datrys problemau,
y cyfleoedd rhyngddisgyblaethol sydd ar
gael a’r hyn y gall systemau cyfrifiadurol
ei gyflawni. Byddwch yn dysgu, yn ymarfer
ac yn dangos y sgiliau proffesiynol
sydd eu hangen gan bob peiriannydd
meddalwedd, yn unigol neu fel rhan
o dîm, wrth ddatblygu ateb i feddalwedd.
Drwy gyflwyniad cynnil a chymorth dwys,
cewch eich cyflwyno i sgiliau rhaglennu gan
ddefnyddio ieithoedd pwysig megis Java™ a
Python™. Mae’r gyfres o fodiwlau gorfodol
yn gorffen gyda modiwl ar e-fasnach ac

arloesedd sydd wedi’i anelu at roi
dealltwriaeth o gyfleoedd busnes newydd
i fyfyrwyr ynghyd â sut i fynd at y tasgau
sy’n gysylltiedig â gwaith ymchwil
a sefydlu busnes uwch-dechnoleg neu
fenter gymdeithasol.
Mae cael dewis o fodiwlau dewisol a
addysgir yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau
mewn iaith ymholiad strwythuredig (SQL)
ar gyfer natur ymarferol cronfa ddata
datblygedig gan ddefnyddio cynhyrchion
safonol y diwydiant fel Oracle™, neu i ddysgu
am y maes cyffrous newydd sef cyfrifiadura
gwasgaredig a chyfrifiadura cwmwl.
Yn olaf, mae 60 credyd o’r rhaglen 180
o gredydau yn ymwneud â'r traethawd
estynedig a goruchwyliaeth unigol.

Mae ein rhaglenni trosi
MSc wedi’u dylunio ar gyfer
graddedigion nad ydynt o
gefndiroedd cyfrifiadura
sy’n dymuno dilyn gyrfa yn
y diwydiant.

Dr Yuhua Li
Arweinydd y Rhaglen
Ebost: liy180@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 5317
“Mae’r Ysgol yn falch o gyflwyno’r cwrs
MSc Cyfrifiadura hwn a ailddatblygwyd,
sy’n adeiladu ar lwyddiant rhaglen
ôl-raddedig hirsefydlog, sydd yn y
gorffennol wedi gweld myfyrwyr yn
symud i feysydd gyrfa megis datblygu
gwefannau a datblygu meddalwedd, tra
bod eraill wedi dewis parhau yn y byd
academaidd i wneud graddau ymchwil.
Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda
myfyrwyr sydd ag amryw o raddau cyntaf
mewn pwnc celfyddydol neu wyddonol,
a’u cyflwyno i ddisgyblaeth cyfrifiadura.

www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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Cyrsiau Trosi MSc:
MSc Cyfrifiadura a Rheoli TG

Ar gyfer graddedigion sydd am symud i gyfrifiadureg o ddisgyblaeth
arall. Mae'r rhaglen yn para blwyddyn ac yn cynnig gwybodaeth
dechnegol eang a chyd-destun busnes cadarn ar gyfer rheoli
systemau TG.
Mae'r rhain yn ofynnol i fodloni
anghenion sylfaenol yn y sector TG
fel cynllunio prosiectau mawr neu
wella prosesau busnes, ac maent yn
hanfodol ar gyfer y rhai sydd am gael
swydd reoli yn y sector TG.
I wella eich CV ymhellach, gallwch ddewis
rhaglen ddwy flynedd a gwneud cais am
leoliad gwaith proffesiynol 9-mis â chyflog
(gweler tudalen 9 am ragor o fanylion).

Y cwrs
Drwy’r rhaglen hon byddwch yn cael
dealltwriaeth sylfaenol o ddatblygu
meddalwedd a thechnoleg ategol sy’n
gysylltiedig â rhaglennu a rheoli cronfeydd
data. Byddwch yn deall y sgiliau proffesiynol
sydd eu hangen i arwain rheolwyr TG, yn
unigol neu fel rhan o dîm, gan weithio ar
brosiectau newid busnes.
Gyda phwyslais ar sut y gall datblygu
cymwysiadau ar y we gefnogi’r ffordd
y mae busnesau’n gweithredu a rôl
e-fasnach, byddwch yn deall yn fanwl
y ddibyniaeth rhwng gweithrediadau
busnes a systemau TG.
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Byddwch yn dod i wybod am yr heriau o
ran rheoli TG a datblygu parch tuag at
y nifer o ffactorau y mae prosiectau TG
llwyddiannus yn dibynnu arnynt.
Yn ogystal â dysgu am gynhyrchion safonol
yn y diwydiant megis ORACLE™, bydd
gennych y dewis o ddysgu am dechnolegau
newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg, megis
cyfrifiadura cwmwl, sy’n llwyr newid y
cyfleoedd a’r bygythiadau ar gyfer darparu
systemau TG. Efallai y byddwch hefyd yn
dewis cyfrifiadura dynol sy’n canolbwyntio
ar ddiffinio a darparu systemau
gwybodaeth effeithiol o safbwynt dyn.
Yn olaf, mae 60 credyd o’r rhaglen 180
o gredydau yn ymwneud â'r traethawd
estynedig a goruchwyliaeth unigol.

Mae ein rhaglenni trosi MSc wedi’u dylunio ar gyfer graddedigion
nad ydynt o gefndiroedd cyfrifiadura sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y
diwydiant.

MSc Newyddiaduraeth
Gyfrifiadurol a Data

Gradd gydanrhydedd gydaʼr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau
a Diwylliant.
Gradd gydanrhydedd arloesol
newydd yw’r MSc Newyddiaduraeth
Gyfrifiadurol a Data a gyflwynir gan
Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau
a Diwylliant ac Ysgol Cyfrifiadureg
a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd – y
maent yn ysgolion adnabyddus ac
uchel eu parch.

Pwy ddylai astudio’r cwrs hwn?

Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio
ar ddatblygu gwybodaeth a sgiliau
drwy ddysgu, ar sail ymchwil, am
newyddiaduraeth, gwyddor data, codio
cyfrifiaduron a datblygiadau digidol.

Mae'r cwrs MSc hwn yn ddelfrydol i
bobl sydd wedi graddio'n ddiweddar ac
am feithrin sgiliau arbenigol ym maes
newyddiaduraeth data a chodio.
Mae tystiolaeth fod galw mawr am
y rhain gan sefydliadau blaenllaw.

Yn ystod y rhaglen amser llawn hon dros
flwyddyn, byddwch yn elwa ar gyfuniad
o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai i
ddatblygu eich sgiliau mewn amgylchedd
agored sy’n seiliedig ar drafodaeth.
I ddechrau, byddwch yn dysgu
sylfaen wybodaeth gadarn ym maes
newyddiaduraeth a chyfrifiadura, cyn
arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb
i chi a chwblhau prosiect traethawd hir
ymarferol sy’n seiliedig ar ymchwil
gan ddefnyddio’r sgiliau unigol rydych
wedi’u dysgu.
◗ dyma’r sylfaen berffaith ar gyfer
dilyn gyrfa ar flaen y gad ym maes
newyddiaduraeth ddigidol.
◗ mae’r rhaglen wedi’i dylunio i ymateb
i’r prinder sgiliau y mae cyflogwyr yn
adrodd amdano.
◗ adeiladwyd i ddatblygu sgiliau ysgrifennu
a golygu proffesiynol.
◗ mae'n darparu hyfforddiant arbenigol
ynghylch deall data, codio a datblygu
rhaglenni ar gyfer y we.

Mae’r radd meistr mewn Newyddiaduraeth
Gyfrifiadurol a Data yn eich rhoi mewn man
ffafriol perffaith er mwyn llwyddo ym myd
newyddiaduraeth ddigidol. Nid oes angen
gwybodaeth flaenorol o gyfrifiadura arnoch,
ac mae croeso i raddedigion o unrhyw
ddisgyblaeth ar y rhaglen.
Mr Glyn Mottershead
Cyd-gyfarwyddwr y Cwrs
Ysgol Newyddiaduraeth,
y Cyfryngau a Diwylliant
Ebost: mottersheadgg@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6183

◗ Y rhaglen arloesol hon yw'r cyntaf o'i
math yn y DU ac mae’n cael ei chefnogi
gan gyrff blaenllaw yn y diwydiant, megis
y Financial Times, y BBC a’r Swyddfa
Ystadegau Gwladol.
◗ Bydd cyfres o ddarlithoedd gwadd
cyffrous yn cynnwys ffigurau
blaenllaw ym myd newyddiaduraeth
ddigidol a chyfrifiadura.
◗ Ymysg y modiwlau arbenigol y
mae adrodd am wyddoniaeth,
newyddiaduraeth fusnes, adrodd
am argyfyngau, cyfathrebu gweledol
a dylunio gwybodaeth.

Strwythur a modiwlau’r cwrs
Mae’r cwrs wedi’i strwythuro yn dair
rhan – Sylfaenol, Gosod ac Arbenigo,
Traethawd Hir – er mwyn cefnogi myfyrwyr
wrth ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn
agweddau allweddol y cwrs. Penodir tiwtor
personol i’r holl fyfyrwyr i’w cefnogi yn
ystod eu hastudiaethau.

Dr Martin Chorley
Cyd-gyfarwyddwr y Cwrs
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Ebost: chorleymj@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4683

@compjcdf
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MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi

Gradd Cydanrhydedd gyda’r Ysgol Mathemateg

Yn cael ei addysgu gan arbenigwyr
mewn Ystadegau, Ymchwil
Gweithredol a Chyfrifiadureg,
bydd y radd MSc newydd ac arloesol
hon yn eich helpu i ddatblygu’r
ddealltwriaeth ddamcaniaethol a’r
profiad ymarferol o ddefnyddio dulliau
gwyddorau data a dadansoddeg.
Bydd hyn yn rhoi amrywiaeth o sgiliau
angenrheidiol i chi echdynnu a thrin ‘data
mawr’, darganfod a chyfleu patrymau
ystyrlon o’r data, a defnyddio dulliau
modelu i helpu busnesau a sefydliadau
llywodraeth i wneud penderfyniadau gwell.
Byddwch yn astudio pynciau sylfaenol ym
maes gwyddorau data a dadansoddeg yn
yr Ysgol Mathemateg a’r Ysgol Cyfrifiadureg
a Gwybodeg. Bydd y rhain yn eich galluogi
i ddatblygu nifer o sgiliau sy’n addas ar
gyfer cael eich cyflogi yn y sectorau hyn neu
a fydd yn arwain at astudiaethau pellach
drwy wneud gwaith ymchwil, gan gynnwys:
◗
◗
◗
◗

echdynnu a thrin data
rhaglennu
dysgu peirianyddol a gwybodeg
datrys problemau a modelu.

Bydd cyfle ar gyfer prosiect traethawd hir
tair blynedd sy’n seiliedig ar ddiwydiant,
gan roi’r cyfle i chi cael profiad o’r byd go
iawn a’i werthfawrogi, a’ch helpu i fod yn
wahanol o bawb arall wrth ymgeisio am
swyddi. Bydd rhai o’r lleoliadau hyn dramor
o ystyried ein cysylltiadau rhyngwladol cryf.
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Byddwch yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy
ym maes gwyddorau data a dadansoddeg
y mae mawr alw amdanynt mewn amryw
eang o sectorau.

Strwythur a modiwlau’r cwrs
Mae dau gam i strwythur y cwrs, sef rhan a
addysgir a phrosiect traethawd hir.
Rydym wedi dylunio a strwythuro ein
rhaglenni gyda myfyrwyr amser llawn a
rhan-amser mewn cof. Bydd myfyrwyr
amser llawn yn cwblhau’r rhaglen mewn
12 mis, sy’n cynnwys prosiect traethawd
hir 3 mis (fel rheol bydd hyn yn cynnwys
gweithio gyda chwmni neu ar broblem go
iawn sydd o bwys i’r cwmni hwnnw).

Dr Andreas Artemiou
Cyd-gyfarwyddwr y Cwrs
Ysgol Mathemateg
Ebost: artemioua@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0616

Fel rheol dim ond ar gyfer darlithoedd a
gweithdai y bydd angen i fyfyrwyr rhanamser fod yn y Brifysgol, sy’n gyfwerth ag
un diwrnod yr wythnos dros 24 wythnos
bob blwyddyn. Byddwch fel arfer yn
cwblhau’r rhan o’r rhaglen a addysgir dros
ddwy flynedd, gyda hyd at flwyddyn bellach
i gwblhau prosiect y traethawd hir.
Modiwlau craidd:
◗ Dulliau Ystadegol
◗ Dulliau Optimeiddio
◗ Adnabod Patrwm a Chloddio Data
◗ Python ar gyfer Dadansoddi Data
◗ Traethawd Hir

Dr Xianfang Sun
Arweinydd y Rhaglen
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Ebost: sunx2@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 9355

MSc Gwyddorau Data Cymdeithasol

Un o’r cyrsiau Gwyddorau Data prin yn y DU. Cyflwynir y rhaglen
hon ar y cyd rhwng yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac Ysgol
y Gwyddorau Cymdeithasol.
Bydd y radd Meistr hon yn gweithredu
fel llwyfan ardderchog i fynd ar
drywydd astudiaeth a gwaith ymchwil
pellach yn y maes hwn. Mae’r MSc
yn ddelfrydol ar gyfer graddedigion
diweddar ym maes cyfrifiadura neu’r
gwyddorau cymdeithasol, sy’n chwilio
am y sgiliau arbenigol wrth gasglu,
trawsnewid, modelu, dadansoddi
a dehongli data sydd eu hangen i
wneud synnwyr o ymddygiad ar-lein,
rhyngweithio a phoblogaethau gan
ddefnyddio Data Cymdeithasol Mawr.

Y cwrs
Mae’r cyfle i chi feithrin profiad ymchwil
go iawn wrth wraidd dyluniad y cwrs hwn,
a byddwch yn gwneud hyn ar y cyd â
gwyddonwyr blaenllaw yn y byd sydd â hanes
ymchwil cryf sy’n berthnasol yn uniongyrchol
i bolisïau a’u rhoi ar waith yn y diwydiant,
gan wella eich CV a’ch rhagolygon o ran
gyrfa neu astudio ymhellach.
Yn ogystal â rhoi craidd cadarn i chi ym
mhob un o’r elfennau hanfodol ym maes
Gwyddorau Data Cymdeithasol, mae’r
rhaglen yn eich galluogi i ddewis modiwlau
dewisol a gwaith prosiect y gellir eu teilwra
i ba bynnag arbenigedd sydd o ddiddordeb
i chi, boed hynny’n ddelweddu data, dysgu
peiriant ac ystadegau, polisi sy’n seiliedig
ar dystiolaeth, neu ddadansoddi data sy’n
seiliedig ar y we.
Byddwch yn ymuno â charfan sefydledig
sy’n tyfu o fyfyrwyr MSc, ac wedi eich lleoli
mewn cyfleuster addysgu pwrpasol sy’n
annog awyrgylch o gymuned “grŵp ymchwil”
y mae myfyrwyr ac arholwyr allanol wedi’i
ganmol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i
ryngweithio â myfyrwyr ar gyrsiau tebyg
megis ein rhaglenni MSc Gwyddorau Data
a Dadansoddi ac MSc Uwch-Gyfrifiadureg.
Cyflwynir y cwrs gan aelodau o’n Sefydliad
Ymchwil Arloesedd Data, a sefydlwyd yn
ddiweddar er mwyn cynnal gwaith ymchwil
sylfaenol i agweddau ar reoli, dadansoddi a
dehongli llawer iawn o wybodaeth destunol
a rhifiadol.

Byddwch yn caffael gwybodaeth graidd a
dealltwriaeth drwy ddarlithoedd, tiwtorialau,
gwaith labordy ac astudio dan arweiniad.
Byddwch yn caffael rhagor o wybodaeth
uwch a dealltwriaeth drwy astudio
annibynnol a’r prosiect dros yr haf.
Yn ystod misoedd yr haf, byddwch yn
ymgymryd â phrosiect ymchwil unigol ac yn
cwblhau traethawd hir o dan oruchwyliaeth
nifer o staff academaidd. Arweinir y pwnc
gan eich diddordebau eich hunain a bydd
yn cyfrif am 60 o gredydau o’r rhaglen 180
o gredydau.
Bydd graddedigion o’r cwrs hwn mewn
sefyllfa ragorol i gael gwaith yn y byd
academaidd, y llywodraeth neu mewn
diwydiant fel Gwyddonydd Data â phwyslais
ar ddata cymdeithasol.

Pete Burnap
Arweinydd y Rhaglen
Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Ebost: burnapp@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6249
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MSc Peirianneg Meddalwedd

Rydym yn gwybod o siarad gyda’r diwydiant a busnesau fod cryn
alw am beirianwyr meddalwedd medrus.
Mae ymchwil yn dangos bod prinder
peirianwyr meddalwedd cymwys,
yng Nghymru yn ogystal â’r DU ac
yn fyd-eang.
Nod yr Academi Meddalwedd Genedlaethol
yw mynd i'r afael â'r diffyg hwn drwy greu
gweithwyr proffesiynol cyflogadwy iawn
sy'n ddeniadol i gyflogwyr ac ar flaen y
gad yn y diwydiant, ac a fydd yn cael eu
cydnabod fel arweinwyr yn eu maes.

Pwy ddylai astudio’r cwrs hwn?
Mae rhaglen MSc Peirianneg Meddalwedd
wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion o
gefndiroedd amrywiol sydd â rhywfaint
o brofiad o raglennu er mwyn eu galluogi
i ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad
ymarferol i fod yn beiriannydd
meddalwedd masnachol.
Yn rhan o’r rhaglen un flwyddyn hon yn
yr Academi Meddalwedd Genedlaethol
yng Nghasnewydd, byddwch yn ymgymryd
â datblygiad ymarferol gan ddefnyddio’r
offer a thechnegau masnachol arloesol
diweddaraf, a chymryd rhan uniongyrchol
yn y diwydiant mewn amgylchedd
masnachol dynamig.
Ar ôl graddio o’r rhaglen hon byddwch mewn
sefyllfa ddelfrydol ar gyfer gwaith mewn
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gyrfa ym maes peirianneg feddalwedd
neu yn y diwydiant technoleg ehangach.

Cynnwys y cwrs
Mae’r cwrs yn ymdrin ag ystod eang o
bynciau y mae mawr alw amdanynt gan
gyflogwyr, gan gynnwys rhaglennu ar gyfer
cymwysiadau ar y we gan ddefnyddio
ieithoedd megis Python, HTML a Javascript,
Cronfeydd Data, DevOps a thechnolegau
sy’n dod i’r amlwg. Drwyddi draw yn y
rhaglen hon, rhoddir pwyslais ar weithio
mewn tîm a defnyddio technegau hyblyg i
reoli prosiectau. Daw’r rhaglen i ben drwy
weithio gyda chleient go iawn o’r diwydiant
ar brosiect cyffrous mewn tîm sy’n dod â’r
holl wybodaeth a’r sgiliau rydych wedi’u
dysgu yn ystod y radd ynghyd.
Caiff sgiliau allweddol eu dysgu drwy
sesiynau a arweinir gan ddarlithydd,
sydd fel rheol yn cynnwys cyfran uchel o
ddysgu ymarferol gan ddefnyddio’r offer a’r
technegau masnachol diweddaraf. Rhoddir
set o gysyniadau ac enghreifftiau i chi, ac
yna byddwch yn cael eich herio gydag un
neu ragor o broblemau y gallwch gymhwyso
eich sgiliau newydd iddynt.
Byddwch yn aml yn gweithio mewn timau
i ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennych i
ddod o hyd i atebion ar gyfer problemau yn

y byd go iawn gan ddefnyddio dull dysgu
sy’n seiliedig ar brosiectau. Rhoddir digon
o amser ar gyfer mentora ar yr amserlen,
sy’n ategu’r gwaith hunanastudio
disgwyliedig sydd ei angen.
Er bydd y dysgu’n cael ei wneud yn yr
Academi Meddalwedd Genedlaethol yng
Nghasnewydd, bydd gennych fynediad
24 awr at labordai cyfrifiadurol yn yr Ysgol
Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn ogystal â
chyfleusterau eraill yn y Brifysgol megis
llyfrgelloedd ac Undeb y Myfyrwyr.

Ian Cooper
Arweinydd y Rhaglen
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Ebost: cooperim@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2068 8798

Ymchwil
Mae ymchwil yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn ceisio
datrys problemau cyfrifiadura dyrys mewn meysydd megis
seibr-ddiogelwch, cyfrifiadura gweledol a rhith-ddeallusrwydd.
Mae llawer o’n gwaith ymchwil yn
amlddisgyblaethol ac yn effeithio ar
feysydd mor amrywiol â gofal iechyd,
cyfathrebu symudol, a’r amgylchedd.
Mae ein staff yn cydweithio â thros
100 o bartneriaid academaidd yn
y DU ac yn rhyngwladol wrth inni
weithio ar y cyd â phartneriaid mewn
diwydiant yn y DU a ledled y byd,
gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd
Gwladol, IBM, British Aerospace,
Renishaw ac Airbus.
Croesawn raddedigion brwdfrydig a
chymwys i ymuno â’n cymuned ymchwil
ffyniannus. O fewn yr Ysgol rydym yn
gweithio’n agos mewn timoedd bychain o
ymchwilwyr, gan eich galluogi i gyfnewid
syniadau, cael cymorth a chydweithio ar
ystod o brosiectau rhyngddisgyblaethol.

Trefnir ein staff a myfyrwyr ymchwil yn ôl
themâu ymchwil anffurfiol.
Ymhlith y meysydd sydd o ddiddordeb inni
ar hyn o bryd mae:

Deallusrwydd Artiffisial
Mae mynediad at “ddata mawr” bellach yn
arloesiad sy’n diffinio’r unfed ganrif ar
hugain ac yn rhagredegydd i Rithddeallusrwydd drwy addysgu a rhesymu
peiriannol. Mae ein hymchwil yn y maes
hwn yn archwilio cynrychioli gwybodaeth
a rhesymu, gyda phwyslais neilltuol ar
systemau rhesymu awtomataidd yng
nghyd-destun rhith-deallusrwydd.
Ym maes profi a chloddio data rydym yn
cymhwyso technegau iaith naturiol er mwyn
tynnu gwybodaeth o ddata mewn meysydd
megis gofal iechyd, lle rydym yn cymhwyso
ein hymchwil i wella bywydau cleifion.

www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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Seibr-ddiogelwch
a Phreifatrwydd
Mae ein hymchwil yn cynnwys diffiniadau
preifatrwydd ffurfiol, dylunio a mireinio
algorithmig, yn ogystal â’r modd yr
ydym yn cymhwyso ein dulliau at wahanol
sefyllfaoedd, megis preifatrwydd a chadw
data, a chyhoeddi a chloddio.data. Yn
ychwanegol at hyn, archwiliwn gymwysiadau
sy’n ymwneud â busnes a gofal iechyd yn
ogystal â chymwysiadau rhannu lleoliad.
Mae ein hymchwil i seibr-ddiogelwch yn
cynnwys dosbarthiad peiriannol drygwedd
mewn amryfal ffurfiau (e.e deuolion
gweithredadwy a dolenni gwe), profi perygl,
modelau mathemategol ar gyfer mesur
a rhagweld risg diogelwch i’r system,
diogelwch systemau rheoli diwydiannol
(e.e systemau SCADA), a diogelwch Cwmwl.
Ni yw cartref Canolfan Rhagoriaeth Airbus ar
gyfer Dadansoddeg Seibr-ddiogelwch. Rydym
yn gweithio ar draws diwydiant, academia a’r
llywodraeth er mwyn darparu ffocws ar gyfer
dadansoddeg seibr-ddiogelwch yn y DU.

Cyfrifiadura Gweledol
Mae ein hymchwil mewn cyfrifiadura
gweledol yn rhychwantu ystod eang
o themâu ym meysydd cyfrifiadura
geometrig, dadansoddi delweddau
a fideo a phrosesu graffeg cyfrifiadurol.
Mae dulliau dysgu peiriannol at gyfrifiadura
gweledol yn thema amlwg yn ein gwaith.
Mae agweddau sylfaenol ar ein gwaith yn
cynnwys dadansoddi, defnyddio a chreu
data sefydlog fel delweddau, rhwydweithiau
arwyneb a sganiau dyfnder 3D, yn ogystal â
data sy’n amrywio yn ôl amser megis fideo
a sganiau 4D o wrthrychau symudol.
Mae llawer o’n gwaith yn rhyngddisgyblaethol
a chaiff ei gymhwyso at broblemau mewn
ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys
peirianneg, seicoleg a meddygaeth.
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Diego Pizzocaro

Dr. Gualtiero Colombo

Gwnaeth Diego gwblhau ei PhD ar y
cyd rhwng Prifysgol Caerdydd ac IBM.
Erbyn hyn mae’n gyd-sefydlydd cwmni
newydd yn yr Eidal.

Gwnaeth Dr Colombo gwblhau ei PhD ar
y pwnc, ‘A decomposition approach for
the Frequency Assignment Problem,’ ac
mae bellach yn gweithio fel Cydymaith
Ymchwil i Brifysgol Caerdydd.

“Yn fy PhD, gwnes i astudio’r broblem
o sut i neilltuo synwyryddion yn y
ffordd orau er mwyn helpu defnyddwyr
mewn sefyllfaoedd ymateb mewn
argyfwng. Wrth i argyfyngau mawr
megis y daeargryn yn Siapan ddigwydd
heddiw, mae nifer fawr o synwyryddion
sy’n gallu helpu i gael gwybodaeth
hanfodol i ddefnyddwyr megis achubwyr,
ymladdwyr tân a thimau meddygol.
Gall synwyryddion fod yn gamerâu syml
ar ffonau, dyfeisiau arbenigol megis
peiriannau canfod ymbelydredd neu
systemau cymhleth megis awyrennau
drôn. Y broblem gwnes i ei hastudio yn
fy PhD oedd sut i ddewis y synwyryddion
gorau lle bo gan ddefnyddwyr gwahanol
anghenion gwahanol, ac mae’n bosibl
nad oes digon o synwyryddion i fodloni
pob defnyddiwr. Dyma broblem anodd
iawn i’w datrys yn y byd go iawn. Gwnes
i ddylunio algorithm ‘deallus’ y gellir ei
gynnal ar ffonau clyfar sy’n gallu ymdopi
â sefyllfaoedd sy’n newid y gyflym.”
Mae graddedigion diweddar o’r grŵp wedi
mynd ymlaen i swyddi yn y diwydiant,
(e.e. Grŵp Airbus), swyddi yn y llywodraeth
(e.e. y Swyddfa Ystadegau Gwladol) a
swyddi yng nghyfadrannau’r Brifysgol.

“Yn ystod fy PhD gwnes i gymhwyso
atebion newydd sbon er mwyn datrys
achosion mawr. Dyma broblem gymhleth
sydd o bwys mawr i gyfathrebu radio
na ellir ei datrys yn union ar gyfer
problemau ar raddfa fawr sy’n digwydd
yn ymarferol. Roedd cymhwyso dulliau
hewristeg a thechnegau rhannu ar y
|cyd yn gallu perfformio’n dda iawn
o ran amser ac ansawdd.
Yn dilyn hynny, rwyf wedi bod yn
rhan o ddau brosiect yn Ewrop fel
ymchwilydd ym maes cyfrifiadura
symudol a chymdeithasol. Mae un
o fy mhrif gyfraniadau ymchwil yn
ymwneud ag archwilio a manteisio ar
rwydweithiau cymdeithasol er mwyn
cyflawni a chaffael cynnwys mewn
amgylchedd symudol, gan ganolbwyntio
ar faterion megis cydweithio ac
ymddiriedaeth. Ar hyn o bryd rwyf yn
rhan o brosiect ymchwil sy’n ymchwilio
i ddulliau newydd ar gyfer ymgorffori
hunanymwybyddiaeth mewn systemau
TGCh, ar sail technegau a ysbrydolwyd
gan wybyddiaeth ddynol.

Gwyddor Data
Mae ein hymchwil yn canolbwyntio yn
bennaf ar gynrychioli gwybodaeth a
rhesymu, dysgu peiriannol a chloddio
data, a gwybodeg ofodol.

ymddygiad dynol, o synwyryddion planedig
ar ddyfeisiau cludadwy hyd at feddalwedd
tracio llygaid, ac o ddyfeisiau cludadwy EEG
i ddyfeisiau recordio symudiad. Cynhelir yr
astudiaethau hyn yn y gwylltir, yn y labordy
ac mewn amgylcheddau efelychiedig.

Mae’r ymchwil hon wedi ei gwreiddio mewn
amrywiaeth o feysydd cymwysiadau lle
rydym yn cydweithio’n agos â defnyddwyr
terfynol. Rydym yn datblygu technegau
newydd sbon ar gyfer recordio, modelu a
phrosesu gwybodaeth, er mwyn cefnogi’r
gwaith o wneud penderfyniadau gwybodus.
Mae ein harbenigedd yn cynnwys nifer o
feysydd craidd gan gynnwys cynrychioli
gwybodaeth a rhesymu, dysgu peiriannol
a chloddio data, a systemau deallus
gwasgaredig.

Perfformiad Systemau
a Defnyddiadwyedd
Mae ein hymchwil yn rhychwantu ystod
eang o ddisgyblaethau, o gyfrifiadura
cwantwm a thechnolegau cysylltiedig i
gyfrifiadura ffactorau dynol. Rydym yn
gweithio at wella ein dealltwriaeth o
ymddygiad prosesau cwantwm yn
ogystal ag ymddygiad dynol a’n
rhyngweithio â cyfrifiaduron.
Ym maes technolegau cwantwm a
pheirianneg rydym yn gweithio ar
dechnegau er mwyn dylunio, rheoli ac
optimeiddio ymddygiad prosesau cwantwm
yn seiliedig ar ddulliau i fodeli ac efelychu
systemau cwantwm, nodweddu eu
hymddygiad yn ôl paramedr a dysgu
modelaidd, a chanfod a dadansoddi
signalau mesur.
Archwiliwn faterion datblygu feddalwedd
a chaledwedd fel ei gilydd, yn ogystal â
dyluniad rhyngweithio at gyfer defnyddwyr
er mwyn gwella profiad, perfformiad a
gwneud penderfyniadau. Mae gan ein
hymchwilwyr brofiad helaeth o ddefnyddio
amrywiaeth o synwyryddion wrth astudio

Jonathan Quinn
Gwnaeth Jonathan gwblhau ei PhD
ar y pwnc, ‘Low-Discrepancy Sampling
of 2D Manifolds for Applications in
Visual Computing’.
“Yn ystod fy PhD, gwnes i ymchwilio i’r
broblem o samplu yn y maes Cyfrifiadura
Gweledol. Mae samplu yn broblem
hynod bwysig ym maes Cyfrifiadura, ond
yn fwy penodol, gwnes i ystyried sut i
samplu modelau 3D yn y ffordd orau
posibl ar gyfer rendro ac efelychiadau
mathemategol. Mae samplu o ansawdd
uchel yn caniatáu i fodelau cymhleth gael
eu symleiddio, gan ddiogelu nodweddion
pwysig ohonynt ar yr un pryd. Mae
modelau wedi’u symleiddio yn cyflymu’r
broses rendro, trosglwyddo a chwilio am
algorithmau, ac yn lleihau’r costau storio.
Roedd ein datrysiad yn cynnwys datblygu
algorithmau i leihau dimensiynoldeb y
modelau 3D, gan leihau pa mor anodd
oedd y broblem o ran samplu.”

www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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Proffiliau Myfyrwyr, Cynfyfyrwyr a Chyflogadwyedd
Rydym yn cydnabod bod myfyrwyr sy’n dilyn cymhwyster
ôl-raddedig yn gwneud hynny er mwyn ehangu eu gwybodaeth,
yn ogystal â datblygu yn y gweithle. Dyma’r reswm pam fo gwella
eich cyflogadwyedd wrth wraidd pob peth a wnawn.
Bydd y dysgu ar ein cyrsiau yn rhoi’r
sgiliau ymarferol sydd eu hangen
arnoch i ddatblygu eich gyrfa, tra bydd
cyfleoedd sgwrsio a rhwydweithio
gyda siaradwyr gwadd proffesiynol o’n
cysylltiadau corfforaethol cryf yn rhoi
cipolwg go iawn i chi ar y diwydiant.
Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig nifer
o wasanaethau i’ch cynorthwyo i
gyflawni eich nodau o ran gyrfa.

Menter Myfyrwyr:
◗ Mae’r fenter rad ac am ddim hon
yn cynnig datblygu eich sgiliau,
digwyddiadau mentora, cystadlaethau
a chymorth busnes ar gyfer myfyrwyr a
chynfyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.
◗ Mae’n gartref i ‘Centerprise,’ Canolfan
Meithrin Busnes Myfyrwyr Prifysgol
Caerdydd, sy’n rhoi cymorth i chi
ddatblygu eich syniadau busnes.
◗ Mae gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd
Ymgynghorydd Gyrfaoedd Myfyrwyr
Rhyngwladol penodol sy’n cynnig
apwyntiadau 30 munud ac sy’n cynnal
gweithdai ynghylch rheoliadau o ran
cyflogaeth a CVs.
◗ Dyluniwyd y Ganolfan Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd yn benodol i ddiwallu
anghenion y myfyrwyr, ac mae’n
cynnwys Llyfrgell Gyrfaoedd helaeth
gyda llawer o offer, sydd â gwybodaeth
gynhwysfawr, mynediad i’r rhyngrwyd,
rhaglenni canllaw cyfrifiadurol a
llyfrgell DVDau.

Mae graddedigion diweddar o raddau
MSc yr Ysgol wedi cymryd swyddi gyda
sefydliadau adnabyddus iawn megis
Logica CMS, Corus ac Accelero Digital
Solutions, neu wedi mynd ymlaen i
brifysgolion eraill i gael gwaith neu
barhau â’u gwaith ymchwil.
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Dimas Putra

Myfyriwr Graddedig o’r MSc
Diogelwch Gwybodaeth a
Phreifatrwydd

Matilda Rhode
Myfyriwr Graddedig o’r
MSc mewn Cyfrifiadura

“Mae’r maes seiberddiogelwch wedi
tyfu’n gyflym, ac yn fy marn i mae astudio
Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth
yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
wedi fy helpu i ddeall y dull technegol ac
ymddygiadol sydd ei angen i oresgyn yr
heriau hyn.

“Yn wreiddiol, cefais waith ar ôl graddio
gyda gradd israddedig o Brifysgol
Rydychen, ond sylweddolais yn fuan wedyn
fy mod ar lwybr gyrfa nad oeddwn i wedi’i
ddewis. Penderfynais ddilyn cwrs trosi er
mwyn cael dechrau eto a sicrhau mwy o
opsiynau ar fy nghyfer.

Mae’r dull ymarferol gan yr Ysgol a’r
cyfleusterau labordy o’r ansawdd uchaf
wedi fy ngalluogi i weithio ar brosiectau
byw sy’n ymwneud ag achosion o dorri
seiberddiogelwch.

Dewisais Gaerdydd oherwydd roedd
modiwlau’r cwrs i’w gweld yn fwy
perthnasol i’r sgiliau a fyddai eu hangen
arnaf yn y farchnad swyddi yn fwy na
chyrsiau trosi eraill bues i’n edrych arnynt.
Roedd Caerdydd hefyd fel petai’n cynnig
cymorth da iawn i ôl-raddedigion.

Rwyf hefyd wedi gwella fy sgiliau a’m
gallu i arwain drwy fanteisio ar yr ystod
eang o’r gweithgareddau allgyrsiol a
gynigir, ac mae’r dull cytbwys hwn tuag
at fy astudiaethau wedi gwneud Prifysgol
Caerdydd yn lle hynod ddiddorol i ddilyn
fy ngradd.”

Lle diddorol dros ben i
astudio ar gyfer gradd.

Roedd cael graddau mewn dau bwnc
gwahanol yn ddefnyddiol iawn wrth
ysgrifennu CVs a cheisiadau ar gyfer swyddi
oherwydd mae gennych gefndir addysgol
unigryw yn awtomatig. Yn bendant mae’r
MSc hwn wedi agor cyfleoedd gwaith ar fy
nghyfer nad oedd ar gael o gwbl cyn i mi
gwblhau’r cwrs. Mae Caerdydd yn ddinas
wych i fod yn fyfyriwr ôl-raddedig ynddi, a
dyma’r rheswm pam rwyf wedi parhau i fyw
yma – heb os, byddwn yn argymell i fyfyrwyr
eraill astudio yma.”

Heb os, byddwn yn
argymell i fyfyrwyr
eraill astudio yma.

Ian Cox
Myfyriwr Graddedig o’r
MSc Uwch-Gyfrifiadureg

“Dewisais astudio yng Nghaerdydd
oherwydd y diwrnod agored. Roedd yr
awyrgylch yng Nghaerdydd yn gyfeillgar ac
yn groesawgar, roedd y myfyrwyr a oedd yn
dangos y Brifysgol i ni yn frwdfrydig dros
Gaerdydd, roedd y cyfleusterau ar gyfer fy
nghwrs yn fodern, ac roedd gan y labordai
ddigon o olau ynddynt gan roi amgylchedd
da i ddysgu ynddo.
Ar ôl gwneud fy ngradd israddedig yng
Nghaerdydd, ond dewis aros i wneud
gradd ôl-raddedig pellach oherwydd
fy mod i eisiau cael gwybodaeth fwy
manwl o’r pwnc, gwnes i ystyried astudio
mewn prifysgol wahanol. Yn y pendraw,
dewisais aros yng Nghaerdydd oherwydd y
darlithoedd o ansawdd uchel a gynigir, a’r
strwythur cymorth arbennig sydd ar waith.
Mae Caerdydd yn cynnig llawer o ffeiriau
gyrfaoedd er mwyn cynorthwyo wrth gael
gyrfa, yn cynnig tiwtoriaid personol er mwyn
helpu gyda materion sy’n ymwneud ag
unrhyw gwrs, a’r addysgu o ansawdd uchel
y mae’r athrawon yn ei gynnig.”

Roedd yr awyrgylch yng
Nghaerdydd yn gyfeillgar
ac yn ddeniadol.

www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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PhD a’r Academi Ddoethurol

PhD
Mae astudiaeth PhD yng Nghaerdydd yn
dilyn rhaglenni tair blynedd sy’n anelu at
roi’r gallu i chi gynhyrchu canfyddiadau
ymchwil gwreiddiol, newydd a sylweddol yn
y maes o’ch dewis chi. Rydym yn croesawu
ceisiadau gyda chynigion sy’n ymwneud ag
unrhyw rai o’n meysydd ymchwil.
Er bod modd i brosiectau PhD unigol ddilyn
llwybrau amrywiol, yn gyffredinol mae
ganddynt strwythur cyffredinol. Fel rheol,
mae eich blwyddyn gyntaf yn cynnwys
adolygu llenyddiaeth ac ymchwiliadau
rhagarweiniol yn fanwl er mwyn datblygu a
mireinio eich cynllun ymchwil. Erbyn eich
ail flwyddyn dylech fod wedi llunio problem
glir neu ddamcaniaeth i astudio, a gallwch
gynllunio dull priodol i ddangos eich theori.
Fel rheol, byddwch yn treulio eich blwyddyn
derfynol yn cynhyrchu canlyniadau arbrofol
i ddilysu eich dull arfaethedig ac ysgrifennu
eich traethawd ymchwil, y byddwch yn ei
amddiffyn mewn viva.
Caiff pob myfyriwr yn yr Ysgol ei arwain
gan oruchwylwyr sydd â diddordebau ac
arbenigedd perthnasol a gydnabyddir
yn rhyngwladol yn eu maes. Mae
digwyddiadau poster a chyflwyno blynyddol
ar gyfer ein myfyrwyr PhD yn eich galluogi
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i ddatblygu eich sgiliau cyflwyno a chael
adborth gwerthfawr ar eich gwaith. Rydym
yn eich annog a’ch cefnogi i gymryd
rhan mewn cynadleddau rhyngwladol a
chenedlaethol yn ystod eich cyfnod astudio.
Rhoddir y cyfle i chi drwy gydol eich PhD i
ddatblygu eich sgiliau technegol, cyfathrebu
a rheoli prosiectau drwy’r ystod o gyrsiau
a addysgir sydd ar gael. Mae gan yr Ysgol
amgylchedd ardderchog ar gyfer myfyrwyr
ôl-raddedig, gyda labordai modern, helaeth
eu hoffer, a chymuned fywiog o fyfyrwyr –
yn academaidd ac yn gymdeithasol.
Ar ddiwedd eich rhaglen PhD, byddwch
wedi dangos eich gallu fel ymchwilydd
annibynnol, a byddwch wedi’ch paratoi’n
ddelfrydol i ddilyn gyrfa yn y byd
academaidd neu ddiwydiant.

Yr Academi Ddoethurol
◗ Dull cydlynol o astudio
doethuriaethau ledled y Brifysgol.
◗ Ffynhonnell ganolog lle gall
myfyrwyr doethurol gael gafael
ar ystod gynhwysfawr o weithdai
a chymorth i wella eu prosiect a
datblygu eu gyrfaoedd.
◗ Bydd gweithgareddau rheolaidd
ar draws yr Ysgolion yn fodd i
greu rhwydwaith o ymchwilwyr ac
amgylchedd ymchwilio ysgogol.
◗ Cynadleddau blynyddol dan
arweiniad myfyrwyr, a digwyddiadau
eraill sy’n arddangos ymchwil.
◗ Siaradwyr gwadd fel Jorge Cham,
crëwr ‘PhD Comics’.

322 o weithdai, ar 145
o bynciau bob blwyddyn
Dyfernir £9,000 y flwyddyn
i weithgareddau dan
arweiniad ymchwilwyr
(y ffigyrau uchod yn seiliedig ar sesiwn 2017/18)

Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae gan Brifysgol Caerdydd draddodiad hir o groesawu myfyrwyr
rhyngwladol. Mae dros 4,000 o fyfyrwyr o fwy nag 100 o wledydd
yn mwynhau’r nifer o fanteision sy’n gysylltiedig â phoblogaeth
amrywiol o fyfyrwyr.
Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Y Swyddfa Ryngwladol

Unwaith y byddwch wedi cael cynnig,
byddwch yn cael cyngor am faterion megis
mewnfudo, fisâu, gofal iechyd, yr hinsawdd
a byw ac astudio yng Nghaerdydd.

Drwy gydol eich astudiaethau, mae
cymorth a chyngor ar gael gan nifer o
ffynonellau yn eich Ysgol a’r Brifysgol yn
gyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys eich
tiwtoriaid a’ch goruchwyliwr academaidd,
y Gwasanaeth Cynghori’r Myfyrwyr a’r
Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Cyn i chi gyrraedd y Brifysgol, efallai y
byddwch yn poeni am ymgartrefu, gwneud
ffrindiau a bywyd yn y DU. Nod y Swyddfa
Ryngwladol yw gwneud eich cyfnod pontio
mor llyfn ag sy’n bosibl, gyda rhaglen
ymsefydlu ym mis Medi a mis Ionawr.
Mae’r rhaglen ymsefydlu ym mis
Medi yn cynnwys:
1. Gwasanaeth casglu rhad ac am ddim
o feysydd awyr Caerdydd a Heathrow.
Bydd staff y Swyddfa Ryngwladol yn
cynnig croeso cynnes i chi yn y maes
awyr, ac yn mynd â chi a’ch bagiau
i’ch llety.
2. Gwybodaeth ymarferol a ffeiriau
i’ch helpu i ymgartrefu’n gyflym
i fyw ac astudio yng Nghaerdydd.
3. Teithiau o’r Brifysgol a dinas
Caerdydd er mwyn eich helpu
i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas.
4. Digwyddiadau cymdeithasol a
phartïon gan gynnwys dawnsio
traddodiadol Cymru. Mae’r rhain
yn ffordd wych i wneud ffrindiau.
5. Gwasanaeth llythyr Banc er mwyn
eich helpu i agor cyfrif banc pan
fyddwch yn cyrraedd y DU.
6. Taith ar fws o amgylch De Cymru.
Cewch ymweld â rhai o henebion
hanesyddol Cymru gyda’r Swyddfa
Ryngwladol.

Cymorth Iaith Saesneg
Mae ein hadran Rhaglenni Iaith Saesneg
yn cynnig cyrsiau iaith Saesneg i fyfyrwyr
rhyngwladol amser llawn sy’n astudio,
neu’n bwriadu astudio, ym Mhrifysgol
Caerdydd. Cynigir cyrsiau sgiliau iaith ac
astudio drwy gydol y flwyddyn am gyfnodau
o ychydig wythnosau i flwyddyn gyfan,
er mwyn gwella eich iaith Saesneg
cyffredinol ac academaidd.
Mae’r Rhaglen Gyn-Sesiynol mewn Saesneg
at Ddibenion Academaidd yn arbennig o
boblogaidd. Dyma gyrsiau amser llawn,
dwys dros yr haf o rhwng 8 ac 11 wythnos
o hyd, ac maent wedi’u dylunio’n benodol i
baratoi myfyrwyr sy’n dechrau graddau ym
Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer astudiaethau
academaidd. Nifer cyfyngedig o leoedd
sydd ar gael ar y cyrsiau, felly anogir
myfyrwyr sydd â chynigion amodol i
wneud cais cyn gynted ag y bo modd.
Ar ôl i chi ymrestru’n fyfyriwr rhyngwladol
sy’n talu’r ffi lawn, cewch ddewis o blith
amrywiaeth o ddosbarthiadau cymorth yn
yr iaith Saesneg sy’n rhad ac am ddim.
Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal yn rhanamser, felly gallwch drefnu eich datblygiad
ieithyddol o gwmpas eich astudiaethau.
Rydym yn Ganolfan Profion IELTS.

Rhagor o Wybodaeth:
Y Swyddfa Ryngwladol
Ebost: international@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4432
Ffacs: +44 (0)29 2087 4622
http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/
international
Adran Rhaglenni Iaith Saesneg
Ebost: elt@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6587
Ffacs: +44 (0)29 2087 6141
www.caerdydd.ac.uk/elt
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Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig

Mae sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig.
Mae’r rhan fwyaf o’r ffynonellau cyllid yn hynod gystadleuol, felly
mae’n hanfodol dechrau gwneud eich gwaith ymchwil i’r opsiynau
ariannu cyn gynted ag y bo modd.
Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd
angen eich bod wedi cael cynnig
lle i astudio er mwyn cael cymorth
ariannol; felly, mae’n bwysig eich
bod yn gwneud cais am eich rhaglen
astudio ddewisol ymhell cyn y
dyddiadau cau ar gyfer unrhyw
geisiadau ariannu rydych yn
bwriadu eu gwneud.
Dylech fynd ati yn ddiymdroi i ymchwilio
i’ch opsiynau ariannu er mwyn i chi allu
cyflwyno ceisiadau cyn y dyddiadau cau.
Hyd yn oed os na allwch gael gafael ar
yr holl arian sydd ei angen ar gyfer eich
rhaglen, efallai y byddwch yn gallu dod o
hyd i arian o nifer o ffynonellau gwahanol.
Mewn gwirionedd, mae llawer o'n myfyrwyr
wedi ariannu eu rhaglenni drwy gyfuniad o’r
ffynonellau a restrir isod.
◗ Drwy ein cynllun Ysgoloriaeth
Rhagoriaeth Meistr, rydym wedi
ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000
yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol
hwn, i gefnogi myfyrwyr o safon o’r DU.
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◗ Rydym yn cynnal Cronfa Ysgoloriaeth
Ryngwladol llawn bri i gefnogi myfyrwyr
rhyngwladol rhagorol.
◗ Rydym yn cynghori myfyrwyr rhyngwladol
i ymchwilio i’r arian a allai fod ar gael
gan eu gwlad eu hunain yn ogystal â
chysylltu â'r Cyngor Prydeinig a chyrff
allanol eraill sy'n cynnig arian.
◗ Gall staff Siop Swyddi y Brifysgol
eich helpu chi gael swydd ran-amser,
achlysurol a rheolaidd.
◗ Mae benthyciadau ôl-raddedig gan
Lywodraeth y DU ar gyfer rhaglenni
meistr ar gael hefyd i’r rhai hynny sy’n
bodloni’r meini prawf cymhwyso.
◗ Mae elusennau, ymddiriedolaethau
a sefydliadau yn cynnig cyfoeth
o gyfleoedd ariannu ar gyfer
astudiaethau ôl-raddedig.
◗ Mae nifer o wefannau cyrsiau yn
cynnig cystadlaethau ysgoloriaeth
i ddarpar fyfyrwyr.
◗ Mae ariannu torfol a benthyciadau
cymar i gymar yn fodd newydd ac
arloesol y mae myfyrwyr ôl-raddedig
eraill wedi ariannu eu astudiaethau.

Rhagor o Wybodaeth:
Gwefannau Prifysgol Caerdydd:
(Myfyrwyr o’r DU/UE):
www.caerdydd.ac.uk/
postgradfunding
(Myfyrwyr Rhyngwladol):
www.cardiff.ac.uk/cy/study/
international
Gwefannau allanol:
Rhagolygon i raddedigion:
www.prospects.ac.uk
British Council:
www.britishcouncil.org/learning
Benthyciadau Datblygu Proffesiynol
a Gyrfaol: www.direct.gov.uk/cdl
Siop Swyddi Undeb y Myfyrwyr:
www.cardiffstudents.com

Sut i ddod o hyd i ni
Map o Gaerdydd gan gynnwys Canol y Ddinas

Telerau ac Amodau
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y
wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn yn gywir
pan aeth i'r wasg ym mis Tachwedd 2018.
Fodd bynnag, nid yw'r Brifysgol yn atebol
am unrhyw wallau a allai fod ynddo, neu
am unrhyw newidiadau dilynol i bolisi'r
Brifysgol neu Lywodraeth a allai effeithio
ar yr wybodaeth a roddir. Mae Prifysgol
Caerdydd yn eithrio unrhyw sylwadau
neu warantau yn benodol (boed wedi'u
mynegi neu eu hawgrymu), yn ogystal â
phob atebolrwydd gan gynnwys niwed
uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig,
cysylltiedig neu ganlyniadol sy'n deillio o
ddefnyddio'r wybodaeth ar y tudalennau
hyn, hyd at y graddau eithaf sy'n bosibl o
dan y gyfraith.
COMSC/1118/3000

Allwedd

■ Ysgol Cyfrifiadureg
a Gwybodeg

■ Adeiladau'r Brifysgol
■ Preswylfeydd Myfyrwyr
■ Canol y ddinas
Sut i ddod o hyd i ni
Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn rhannu’r gyfres o Adeiladu’r
Frenhines gwerth £35 miliwn gyda’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a’r
Ysgol Peirianneg. Mae Adeiladau'r Frenhines wedi’u lleoli ger Heol
Casnewydd yng nghanol Caerdydd; o fewn taith gerdded fer o orsaf
drenau Heol y Frenhines a phrif ardal siopa ac adloniant y ddinas.

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 tystysgrifo 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 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
Tîm Recriwtio Ôl-raddedigion:
Ffôn: +44 (0)29 2087 008
Ebost:
postgradmarketing@caerdydd.ac.uk
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855
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Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
Prifysgol Caerdydd, Adeiladau'r Frenhines,
5 Y Parêd, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3AA, y DU
Ffôn: +44 (0)29 2087 4812
Ffacs: +44 (0)29 2023 4598
Ebost: comsc-pg@cs.caerdydd.ac.uk

Cadwch mewn cysylltiad
Hoffwch ni ar Facebook
/CompScienceCU
Dilynwch ni ar Twitter:
@CompScienceCU
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