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1. Croeso gan eich Tîm Addysgu 

 

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ymuno â ni ym mis Medi fel rhan o'r rhaglen BSc (Anrh) 

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog. Gobeithio eich bod mor gyffrous â ni i 

ddechrau arni ym mis Medi! Ar ran tîm eich rhaglen, hoffwn estyn croeso i chi i ddechrau eich 

astudiaethau israddedig yma yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ym Mhrifysgol 

Metropolitan Caerdydd. Mae rhaglenni chwaraeon yr Ysgol yn un o'r cyfresi mwyaf o ran maint a 

mwyaf cynhwysfawr o gyrsiau israddedig sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn y DU, ac o ganlyniad, 

maent yn cynnig profiadau a chyfleoedd cyfoethog ac amrywiol i bob myfyriwr lywio ei yrfa yn y 

dyfodol.  

Mae'r rhaglen hon yn canolbwyntio ar roi cyfle i chi ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac 

ymarferol o chwaraeon ac addysg gorfforol yn ddwyieithog. Er bod canran fach iawn o'r cwrs yn cael 

ei darparu drwy gyfrwng y Saesneg, darperir y mwyafrif ohono trwy gyfrwng y Gymraeg, gan roi cyfle 

i fyfyrwyr Cymraeg ateb y galw cynyddol am raddedigion dwyieithog medrus.  

Mae'r cwrs yn cynnig cyfle i archwilio chwaraeon o wahanol safbwyntiau disgyblaethol. Cewch gyfle i 

feithrin eich gwybodaeth am hyfforddiant chwaraeon (damcaniaethol ac ymarferol), addysg 

gorfforol, iechyd a lles, arwyddocâd moesegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol a'r materion sy'n 

gysylltiedig â darparu addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid o safbwynt addysgeg, yn ogystal â'ch 

dealltwriaeth ohonynt.  

Cyflwynir y rhaglen a'i rheoli gan academyddion profiadol sydd â chyfoeth o brofiad ym maes 

ymchwil ac addysg gymhwysol, gan gynnwys cymwysterau sydd wedi'u cydnabod yn broffesiynol. 

Mae pob un ohonynt yn cyfoethogi ac yn gwella eich profiad gyda ni fel myfyriwr. Fel tîm addysgu yr 

ydym yn gobeithio'n fawr y byddwch yn mwynhau eich amser gyda ni, gan fanteisio ar y cyfle i 

wneud ffrindiau oes ar y rhaglen ac achub ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi ddatblygu'n academaidd, 

yn bersonol ac yn broffesiynol.  

Rydym ni i gyd wedi teimlo effaith pandemig COVID-19, ac ym Met Caerdydd rydym bob tro wedi 

rhoi lles ein myfyrwyr a staff ar flaen ein penderfynu , rŵan ac wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Mae mwy o fanylion yn hwyrach ymlaen yn y pecyn ymuno yma sy’n amlinellu’r cynlluniau ar gyfer 

ein darpariaeth ym mlwyddyn academaidd 2021-22. Mae ein cynlluniau yn parhau i gael eu datblygu 

wrth i gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru a’r DU gael ei ddiweddaru, a byddwn yn eich diweddaru 

gydag unrhyw newidiadau ar hyd y ffordd. Yn ogystal â’ch astudiaethau academaidd, rydym hefyd yn 

cynllunio i gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, iechyd a lles trwy Chwaraeon Met 

Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr. 

Yn olaf, croeso cynnes mawr i Gaerdydd, ein prifddinas gyffrous o ddiwylliant a chwaraeon. 

Gobeithio y bydd yr holl ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol ar gael i chi yn fuan fel y gallwch 

fwnyhau popeth y mae Caerdydd yn ei gynnig. Rydym wrth ein bodd eich bod wedi ein dewis ar 

gyfer cam nesaf eich gyrfa, ac rydym yn gobeithio y bydd eich profiad ar y rhaglen Astudiaethau 

Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog yn cwrdd â'ch disgwyliadau.  

Wela i chi ym mis Medi!  

Catrin Rowlands 

Cyfarwyddwr Rhaglen  

BSc (Anrh) Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieitho  



 

2.  Tasgau Haf Cyn Cyrraedd 

Nid oes angen cwblhau unrhyw dasgau dros yr haf cyn mynediad ar gyfer y rhaglen Astudiaethau 

Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog. Os ydych am wneud peth darllen ymlaen llaw, yna ceir 

rhestr o ddeunyddiau darllen a argymhellir o fodiwlau allweddol y rhaglen isod. Mae copïau o'r 

llyfrau hyn i gyd ar gael yn Llyfrgell Met Caerdydd, a bydd unrhyw ddolenni i e-lyfrau ar gael unwaith 

y byddwch wedi ymrestru.  

Cassidy, T., Jones, R. a Potrac, P. (2015). Deall Hyfforddi Chwaraeon: Sylfeini Cymdeithasol, 

Diwylliannol a Phedagogaidd Ymarfer Hyfforddi (3ydd Arg.). Llundain, DU: Routledge. [e-lyfr]  

Jones, C. a Hennessy, N. (2017). Y sgrym: Cyfiawnder a chyfrifoldeb. Gwerddon, 25, 70-84.  

Jones, R.L., Kingston, K. a Hughes, M. (2013). Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon: Y Theori sy’n Sail i’r 

Ymarfer. Caerdydd, DU: Gwasg UWIC.  

Upton, D. a Thirlaway, K. (2013). Promoting Healthy Behaviour: A Practical Guide for Nursing and 

Healthcare Professionals. Caeredin, DU: Pearson Education. [e-lyfr]  

Williams, G. a Morris, D. (2000). Language Planning and Language Use: Welsh in a Global Age. 

Caerdydd, DU: Gwasg Prifysgol Cymru. 

 

Aelodaeth a Gwefannau Cyrff Proffesiynol  

Isod ceir rhestr o wefannau cyrff proffesiynol y gallech edrych arnynt i gael rhagor o wybodaeth am y 

diwydiant Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles a'r achrediadau a'r 

cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y maes.  

Sefydliad Siartredig Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol  

www.cimspa.co.uk 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ 

https://www.porth.ac.uk/cy/ 

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ymchwil/gwerddon/ 

 

Archebu Cit Chwaraeon  

Unwaith y byddwch wedi ymrestru, cewch wybodaeth am archebu cit chwaraeon Ysgol Chwaraeon a 

Gwyddorau Iechyd Caerdydd. Mae’r cit hwn yn bryniad opsiynol; mae amrywiaeth o gynhyrchion ar 

gael. Sicrhewch eich bod yn ymrestru cyn gynted â phosib i dderbyn gwybodaeth am archebu’r cit 

chwaraeon opsiynol gan ein darparwyr swyddogol.  

 

  

http://www.cimspa.co.uk/
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/
https://www.porth.ac.uk/cy/
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ymchwil/gwerddon/


 

3. Cofrestru / Casglu CerdynMet Myfyriwr 

Mae cofrestru’n broses bwysig sy'n cadarnhau eich statws fel Myfyriwr. 
Gallwch gwblhau'r broses hunan-ymrestru ar-lein o unrhyw gyfrifiadur trwy ein system 
Hunanwasanaeth.  Sylwer, er mwyn ymrestru: rhaid i'ch statws fod yn Ddiamod Cadarn (DC). 
 
Byddwch yn derbyn e-bost yn eich hysbysu pryd y byddwch chi’n gymwys i gofrestru ar-lein.  Bydd yr 
e-bost yn eich cyfeirio at gyfleuster ailosod cyfrinair er mwyn ichi ofyn am gyfrinair i allu mewngofnodi 
a chwblhau'r broses gofrestru.  I gael gwybodaeth ac arweiniad ar y broses hon, gwnewch yn siŵr eich 
bod yn ymweld â'n tudalen gofrestru - 
www.metcaerdydd.ac.uk/study/newstudents/Pages/Enrolment.aspx#.  
 
Mae'r broses hon yn hanfodol gan y bydd yn caniatáu ichi gael mynediad at eich benthyciad myfyriwr 
(os ymgeisiwyd amdano), talu ffioedd, systemau TG Met Caerdydd ac, yn bwysig, eich galluogi i gael 
eich CerdynMet Myfyriwr. 
 
Byddwch hefyd yn derbyn eich Llawlyfr Rhaglen yn ystod eich Wythnos Sefydlu.  Mae'r Llawlyfr 

Rhaglen yn hanfodol trwy gydol y Rhaglen a dylid ei gadw i'w ddefnyddio trwy gydol eich cwrs astudio.  

Bob blwyddyn academaidd, darperir gwybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r lefel honno.  Mae'r 

Llawlyfr yn cynnig arweiniad ar Reolau, Rheoliadau a Gweithdrefnau; ac arweiniad ar ddysgu ar gyfer 

ymarfer gyda gwybodaeth am yr holl fodiwlau sydd i’w cymryd a rhestrau darllen. 

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol  
Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, bydd gofyn ichi gyflwyno rhywfaint o ddogfennaeth cyn derbyn 
cymeradwyaeth i gofrestru ar-lein.  I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru i fyfyrwyr rhyngwladol a 
rhestr o ddogfennau y bydd angen ichi eu cyflwyno, ewch i'r tudalennau myfyrwyr rhyngwladol neu 
cysylltwch â'r Tîm Cydymffurfiaeth Mewnfudo ar immigrationregs@cardiffmet.ac.uk. 

Y Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth 
Bydd gennych fynediad at Lyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth Met Caerdydd yn fuan ar ôl cwblhau 
eich cofrestru ar-lein.  Anfonir e-bost cadarnhau atoch gyda'ch manylion mewngofnodi Met Caerdydd.  
I weld pa gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael, ewch i 
https://study.metcaerdydd.ac.uk/Library/Pages/Home.aspx.  
 
Eich CerdynMet Myfyriwr 
Mae eich CerdynMet yn rhoi mynediad ichi at holl adeiladau a drysau’r prif gampws.  Gallwch hefyd 
ychwanegu arian at eich CerdynMet er mwyn cyrchu’r argraffwyr hunanwasanaeth, copïwyr a 
gwasanaethau’r Stiwdio Argraffu a thalu amdanynt.  I weld buddion pellach CerdynMet, cliciwch yma. 
 
Ffioedd 
Mae ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr Cartref ar gyfer graddau israddedig amser llawn, a rhaglenni 

gradd Meistr amser llawn ar gyfer mynediad ym Medi 2021 wedi'u gosod ar £9,000 y flwyddyn.  I gael 

rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu, cyfeiriwch at ein Tablau Ffioedd.  Os oes unrhyw gostau 

ychwanegol ynghlwm wrth eich rhaglen, fe'u rhestrir ar 

www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/Additional-Costs.aspx#. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

gwirio'r rhain i sicrhau eich bod chi’n ymwybodol o unrhyw gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'ch 

cwrs. 

 
Gellir gweld manylion am ffioedd myfyrwyr rhyngwladol yma.  Dylech eisoes fod yn ymwybodol o'r 
costau hyn. 
 

http://www.metcaerdydd.ac.uk/study/newstudents/Pages/Enrolment.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/international/study/info/Pages/Enrolment.aspx
mailto:immigrationregs@cardiffmet.ac.uk
https://study.metcaerdydd.ac.uk/Library/Pages/Home.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/printstudio/Pages/MetCards.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Documents/2020-2021-Fee-Tables.pdf
http://www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/Additional-Costs.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/international/study/applying/Pages/Fees-and-Money-Matters.aspx


 

4. Wythnos Sefydlu 

Ar gyfer pob myfyriwr yn yr Ysgol Reoli, bydd Sefydlu’n dechrau ddydd Llun 20fed Medi 2021. Mae 

eich tymor cyntaf fel myfyriwr newydd yn dechrau gyda'r Wythnos Sefydlu, lle byddwch chi'n 

ymgartrefu yn eich llety, eich cwrs a’ch bywyd myfyriwr. Rhaglen o ddigwyddiadau yw eich amserlen 

Wythnos Sefydlu sydd wedi'i chynllunio i'ch ymgyfarwyddo â Met Caerdydd, ei chyfleusterau a'ch 

cyd-fyfyrwyr. Byddwch yn cael y cyfle i fynychu ystod o ddigwyddiadau sy'n ymwneud â'ch rhaglen, 

gwasanaethau llyfrgell, TG, gwasanaethau myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd 

â'ch tiwtor personol, ac yn cael nifer o sesiynau gydag ef/hi, i sicrhau bod eich pontio academaidd 

mor llyfn â phosibl. 

 

Yn unol â'r wybodaeth cyflwyno rhaglenni isod, bydd yr wythnos Sefydlu’n cynnwys gweithgareddau 

cydamserol (a gyflwynir ar amser a drefnwyd o dan arweiniad aelod o staff) ac anghydamserol 

(gweithgareddau a ddyluniwyd ac a osodwyd gan aelod o staff ond a gwblheir yn eich amser eich 

hun). Cynhelir y gweithgareddau hyn i raddau helaeth mewn amgylchedd ar-lein/ rhithiol wedi'u 

gwasgaru trwy gydol yr wythnos sefydlu; fodd bynnag, rydym hefyd yn cynllunio gweithgareddau i’w 

cynnal ar y campws lle bo cyfyngiadau llywodraeth yn caniatáu hynny. 

 

Mae eich digwyddiadau a'ch amserlen derfynol yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd a byddant yn cael 

eu lanlwytho fel dogfen ar wahân ar ein tudalennau Myfyrwyr Newydd ichi. 

 

I'r rhai mewn Neuaddau Preswyl, cofiwch edrych ar y rhaglen a gynigir trwy'r Tîm Bywyd Preswyl.  

 

 

  

https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/newstudents/ug/Pages/Course-Joining-Information.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/accommodation/Pages/Life-in-Halls.aspx


 

5. Amserlen Ddrafft / Presenoldeb Nodweddiadol 

As we look forward to welcoming you in the new academic year, we wanted to reassure you that 
your safety, wellbeing and learning experience will be our top priorities. 

Whilst there remains uncertainty as to how the pandemic will develop and what restrictions might 
be in place in September, we have planned for a combination of on-campus and online learning that 
encapsulates the best of what each mode can deliver. 

What we have learned over the past academic year is which learning activities have to be conducted 
on-campus, which are better on-campus and which work most effectively online. 

One message we have heard loud and clear from students is that on campus activity is an essential 
part of the overall learning experience. We are designing your programme schedules accordingly. 

On the days we will require you to come to campus, you will have a schedule of activity that makes 
your attendance and effort worthwhile. We want to ensure that as well as being safe, your face-to-
face campus experience will be memorable, meaningful and interactive.  

Your on-campus learning will be supported by online activities that provide you greater flexibility 
about where and when you learn, allowing you to fit your studies around your other activities and 
work. 

Through this approach, we’re listening to what students have told us has worked for them. Many 
have highlighted the benefits of engaging with lecture-style materials online – where it is recorded, 
can be re-watched, rewound or even played at different speeds!  

In taking this approach, we are better able to prioritise the on campus smaller group practicals and 
seminars that might require specialist equipment, supervision, discussion and collaboration. And it is 
through this carefully designed blended approach, which makes the best of the on-campus and the 
online, that we will build your learning communities and support an active approach to your 
learning. 

On-campus, face coverings, new outdoor meeting areas, one-way systems, smaller class sizes, 
enhanced cleaning routines and regular testing facilities have helped keep students, staff and visitors 
safe this year. 

Building on this, new flexible spaces will be introduced across both campuses from September, 
including communal spaces for study and socialising, complete with light meal preparation facilities 
and flexible spaces for formal and informal learning and teaching. 

We look forward to welcoming you in the Autumn term, both online and on campus safely.  

All the latest news, events and information for students is available for returning or enrolled 
students on MetCentral, the student homepage, or for new students by visiting 
www.cardiffmet.ac.uk/whattoexpect. 

 

 

  

https://outlookuwicac.sharepoint.com/sites/students
http://www.cardiffmet.ac.uk/whattoexpect


 

6. Newidiadau i'r Cwrs oherwydd COVID-19 

 

Gellir gweld unrhyw ddiweddariadau i'ch cwrs yn dilyn effeithiau COVID-19 ar y dudalen we 

ganlynol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwirio'r dudalen hon yn rheolaidd am unrhyw 

ddiweddariadau neu newidiadau pellach, cyn dechrau'ch cwrs:  

 

www.metcaerdydd.ac.uk/study/newstudents/Pages/Programme-Updates.aspx  

 

 

Mae’n debygol y cyflwynir rhywfaint o'ch sefydlu ar-lein, gan ddefnyddio Microsoft Teams weithiau. 

Rydym yn argymell eich bod chi’n lawrlwytho'r ap i'ch ffôn, neu'n ymweld â'r wefan mewn porwr i 

ymgyfarwyddo â sut i ddefnyddio'r llwyfan hwn.  

 

Os nad oes gennych y cyfleuster gartref i gael mynediad at y math hwn o lwyfan, neu os byddech 

chi'n cael unrhyw anhawster i wneud hynny, rhowch wybod inni os gwelwch yn dda.  

 

https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 

 
 

 

  

http://www.metcaerdydd.ac.uk/study/newstudents/Pages/Programme-Updates.aspx
https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software


 

7. Dolenni defnyddiol 

 
Amserlen 
Bydd y ddolen hon yn rhoi mynediad ichi at eich amserlen gadarn.  Rhaid ichi fod wedi cofrestru cyn 
y gallwch gyrchu'r ddolen hon, a chysylltir â chi pan fydd y wybodaeth ar gael. 
 
Ymgysylltu Byd-eang  

Cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol ar wneud eich cais am fisa, byw yn y DU, gwneud 

trefniadau llety a manteisio ar y Gwasanaeth Croesawu Maes Awyr. Bydd Ymgysylltu Byd-eang yn 

darparu cymorth lles a chyngor dysgu trwy gydol eich cwrs. Cyfeiriwch hefyd at ein Cwestiynau 

Cyffredin - www.metcaerdydd.ac.uk/international/study/Pages/default.aspx  

 

Costau Cwrs Ychwanegol 

Costau ychwanegol yw'r treuliau gorfodol neu ddewisol sy’n ychwanegol at ffioedd dysgu y mae'n 

rhaid i fyfyrwyr dalu amdanynt i gymryd rhan yn llawn a chwblhau eu hastudiaethau.  Mae hyn yn 

cynnwys pethau fel offer, tripiau, lleoliadau a gwiriadau GDG.  Mae gan bob rhaglen gostau 

ychwanegol gwahanol. 

 

Llety 

Bydd cytundebau preswyl Myfyrwyr yn dechrau ar 20fed Medi 2021. Fodd bynnag, oherwydd 

gofynion cadw pellter cymdeithasol ac er mwyn sicrhau eich iechyd a diogelwch chi a'n staff, 

ymestynnir cyraeddiadau neuaddau dros nifer o ddyddiau yn yr wythnos flaenorol. Unwaith y 

byddwch chi wedi cael a derbyn eich cynnig o lety, cadwch lygad am e-bost yn rhoi gwybod ichi pryd 

y byddwch chi'n gallu symud i mewn. Sylwer y bydd mynediad i'r rhyngrwyd mewn neuaddau ar gael 

i'r rhai sydd wedi cwblhau'r broses gofrestru’n llwyddiannus yn unig.  Cynhelir amrywiaeth o 

ddigwyddiadau drwy gydol y cyfnod Sefydlu a thrwy gydol y tymor 1af, yr anfonir gwybodaeth ichi 

amdanynt gan yr adran Lety unwaith y byddant wedi’u cadarnhau. 

 

 

Gwasanaethau Myfyrwyr 

Ar gyfer cymorth yn ystod eich amser gyda ni mewn perthynas â'ch iechyd, lles, ffordd o fyw a'ch 

gyrfa yn y dyfodol.  Y nod yw darparu'r holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i sicrhau bod eich 

astudiaethau mor bleserus a llwyddiannus â phosibl. Mae'r gwasanaethau hefyd yn cynnwys 

cwnsela, anabledd a chaplaniaeth. 

 

Cyllid Myfyrwyr 

Ar gyfer gwybodaeth am Fenthyciadau Ffioedd Dysgu a Benthyciadau Cynhaliaeth, grantiau nad 

ydynt yn ad-daladwy, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau a allai fod ar gael. 

 

Chwaraeon a Chyfleusterau Met Caerdydd 

 

Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd gan gynnwys Cymdeithasau UM, Clybiau Chwaraeon UM a'r gallu i 

gael mynediad at gyngor a chefnogaeth annibynnol 

 

Dyddiadau Tymhorau 

 

https://cis.cardiffmet.ac.uk/TimetableStudent/
https://www.metcaerdydd.ac.uk/international/study/info/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/international/study/info/Pages/default.aspx
http://www.metcaerdydd.ac.uk/international/study/Pages/default.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/study/finance/Pages/Undergraduate-Costs.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/accommodation/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/accommodation/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/studentservices/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/studentservices/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/sport/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/sport/Pages/default.aspx
http://www.cardiffmetsu.co.uk/
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/Pages/Term-Dates.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/Pages/Term-Dates.aspx


 

Mapiau Campws a Llochesi Beiciau  

Mae gennym lochesi Storio Beiciau ar bob campws, gydag ystafelloedd newid a chawodydd ar gael. 

Mae'r llochesi wedi'u diogelu a dim ond pan fyddwch wedi gofyn am ganiatâd trwy'r parth-g y gellir 

cael mynediad atynt gan ddefnyddio'ch CerdynMet. 

 

Cynaliadwyedd ym Met Caerdydd  

 

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg 

Darganfyddwch pa fodiwlau y gallwch ddewis eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar eich cwrs. Yna 

efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael bwrsariaeth trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

 

Teithiau Rhithiol 

Dewch i gael golwg arall o amgylch ein campws a'n cyfleusterau gyda'n teithiau tywys rhithiol 

 

Llawlyfr Myfyrwyr 

 

Llawlyfr Academaidd 

 

Polisi Derbyn 

 

Cwestiynau Cyffredin 

 

Cwynion 

 

Cyrchu systemau TG  

Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau eich cofrestru ar-lein, byddwch yn gallu cyrchu'r holl systemau 

TG perthnasol y bydd eu hangen arnoch trwy gydol eich taith myfyriwr. Cyfeiriwch at ein 

Gwasanaethau TG am ragor o wybodaeth.  

 

Canolbwynt Met  

Eich man canolog fel myfyriwr ym Met Caerdydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl 

newyddion a digwyddiadau, ynghyd â mynediad cyflym at yr holl wefannau ac offer defnyddiol.  

  

https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/campuses/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/campuses/Pages/default.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/study/newstudents/Documents/Sustainability%20Info.pdf
http://astudio.cardiffmet.ac.uk/
https://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/
http://www.cardiffmet.ac.uk/virtualtours
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/studentservices/Pages/Student-Handbook.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/studentservices/Pages/Student-Handbook.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/academichandbook/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/academichandbook/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/adviceforapplicants/Pages/Admissions-Policy.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/adviceforapplicants/Pages/Admissions-Policy.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/safe-community/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/safe-community/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/Pages/Complaints.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/Pages/Complaints.aspx
https://study.metcaerdydd.ac.uk/IT/Pages/Home2.aspx
https://outlookuwicac.sharepoint.com/sites/students/SitePages/cy/Home.aspx


 

Brechlynnau COVID-19 

 

Rydym yn annog pob un o'n myfyrwyr i gael y brechlyn Covid-19 cyn gynted â phosibl. Dyma un o'r 

pethau y gallwn ni i gyd ei wneud i helpu i atal y clefyd rhag lledaenu, cadw ein gilydd yn ddiogel a'n 

helpu ni i gyd i ddychwelyd i'n bywydau arferol. 

Os ydych chi'n byw yng Nghaerdydd ac eto i dderbyn y dos cyntaf o'r brechlyn Covid-19, rydym yn 

argymell eich bod chi’n ymweld â Chanolfan Brechu Torfol y Bae sydd wedi'i lleoli yn hen Adeilad 

Toys R Us. Mae'r ganolfan yn gweithredu fel gwasanaeth galw i mewn, gan gynnig dosau cyntaf o'r 

brechlyn Covid-19 bob penwythnos rhwng 8am a 4pm i unrhyw un dros 18 oed sy'n byw, astudio 

neu’n gweithio yng Nghaerdydd.  

Os ydych chi'n symud i Gaerdydd i astudio gyda ni ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ac eto i 

dderbyn eich dos cyntaf o'r brechlyn Covid-19, rydym yn awgrymu eich bod chi’n gwirio gyda'ch 

meddyg teulu lleol am gael y dos cyntaf cyn ichi symud. Os nad yw ar gael ichi, dylech fynd i Ganolfan 

Brechu Torfol y Bae cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd Caerdydd. 

Rydym hefyd yn cynghori ein holl fyfyrwyr sy'n byw yng Nghaerdydd i gofrestru gyda meddyg teulu. 

Unwaith y byddwch chi wedi symud, gallwch gofrestru gan ddefnyddio ein ffurflen Cofrestru Meddyg 

Teulu Caerdydd. 

Rhagor o wybodaeth: 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

GIG Lloegr 

Gogledd Iwerddon 

Yr Alban 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.campusdoctor.co.uk%2Fcardiff%2Fselect.html&data=04%7C01%7Clnewberry%40cardiffmet.ac.uk%7Cd4a510aafa9d4c634c2208d93193d9ce%7C189dc61c769b40488b0f6de074bba26c%7C0%7C0%7C637595333342392917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A%2F9MqyXj9%2FCyZnay9FnRHqju9p915aqt9UJ%2BYQT4RZ4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.campusdoctor.co.uk%2Fcardiff%2Fselect.html&data=04%7C01%7Clnewberry%40cardiffmet.ac.uk%7Cd4a510aafa9d4c634c2208d93193d9ce%7C189dc61c769b40488b0f6de074bba26c%7C0%7C0%7C637595333342392917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A%2F9MqyXj9%2FCyZnay9FnRHqju9p915aqt9UJ%2BYQT4RZ4%3D&reserved=0
https://icc.gig.cymru/
https://icc.gig.cymru/
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2021/06/C1317-COVID-19-vaccination-FAQs-students-in-Higher-Education-Institutions-.pdf
https://covid-19.hscni.net/get-vaccinated/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine

