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1. Croeso gan eich Tîm Addysgu 

 
Rydym yn falch iawn eich bod wedi dewis astudio yn yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol ym 
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 
 
 
Hoffai'r tîm staff eich croesawu i'ch astudiaethau. Mae aelodau staff yma i'ch cefnogi i wneud y gorau 

o'ch astudiaethau academaidd. Mae'n debygol y byddwch yn dod ar draws llawer o gyfleoedd a rhai 

heriau ar hyd y ffordd. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn ni, fel staff, yn eich helpu gymaint 

â phosib, o'ch diwrnod cyntaf fel Myfyriwr Newydd hyd at eich Diwrnod Graddio a thu hwnt. 

 
 
Rydym wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr ar draws yr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol, yn 
ogystal ag ysgolion ar draws ein Partneriaeth Caerdydd i sicrhau bod y cwrs hwn yn ysgogol ac wedi'i 
drefnu'n dda. Cyflwynir ein darpariaeth gan diwtoriaid sydd â gwybodaeth dda o'r hyn y maent yn ei 
ddysgu ac sy'n angerddol am gynorthwyo myfyrwyr i lwyddo! 
 
 
Yn ystod eich wythnos gyntaf, fe fyddwch yn dod i wybod am eich cwrs, eich tiwtoriaid a'ch cyd-fyfyrwyr!  
Byddwch yn cwrdd â'r darlithwyr ac, yn fyw pwysig, fe fyddwch hefyd yn cwrdd â myfyrwyr eraill eich 
blwyddyn.  Cewch hefyd yn dod i adnabod eich tiwtor personol, a fydd yn egluro'ch amserlen, yn gwirio 
bod popeth yn mynd yn dda ac yn datrys unrhyw faterion y gallech fod yn eu cael. 
 
 
Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi a'ch cefnogi chi i gyflawni eich nodau personol a’ch amcanion 
gyrfaol. 
 
 
Yn gywir,  
 
Eich Tîm BA gyda SAC 
  



 

2. Amodau cyn Cofrestru 

 

Cyn cofrestru ar y rhaglen rhaid i bob myfyriwr gwblhau'r broses DBS Uwch: 

 

GWIRIAD DBS 

Sefydliad y Llywodraeth yw'r gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n helpu i atal pobl anaddas rhag 

gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed. 

Bydd pob darpar fyfyriwr yn cael Datgeliad Uwch trwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cyn 

cofrestru ar y rhaglen.    Pan nodir problem, cyfeirir canlyniadau'r datgeliad at banel i'w hystyried a 

chynghorir y darpar fyfyriwr yn unol â hynny.    Rhaid i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am y rhaglen, lle nad 

Prydain yw eu gwlad wreiddiol, ddarparu'r wybodaeth hon trwy ffynhonnell gymharol o'u mamwlad 

cyn cofrestru. 

 

Gwasanaeth Diweddaru DBS 

 

Argymhellir bod ymgeiswyr yn cofrestru gyda'r Gwasanaeth Diweddaru, felly gall y datgeliad aros yn 

gyfoes trwy gydol yr astudiaethau a gall gwmpasu lleoliadau, os ymgymerir â hwy.    Efallai na fydd 

rhai darparwyr lleoliadau yn derbyn eich tystysgrif DBS gyfredol trwy Brifysgol Metropolitan Caerdydd 

oni bai eich bod wedi ymuno â'r Gwasanaeth Diweddaru. 

 

Mae'r Gwasanaeth Diweddaru yn caniatáu i unigolion wneud cais i gael eu gwiriad cofnod troseddol 

yn gyfredol a chyflogwyr i wirio bod y wybodaeth yn gyfredol ac yn ddilys, os ydynt yn dewis gwneud 

hynny.    Gall unigolion wneud cais am y Gwasanaeth Diweddaru ar yr un pryd â'r cais DBS, neu hyd at 

30 diwrnod ar ôl cyhoeddi'r Dystysgrif DBS. 

 

Gellir cael mwy o wybodaeth am DBS a sut i gwblhau'r broses ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon: 

www.cardiffmet.ac.uk/dbs 

 

  

http://www.cardiffmet.ac.uk/dbs


 

3. Tasgau Haf Cyn Cyrraedd 

Nid oes unrhyw offer arbennig i'w brynu ar gyfer y rhaglen hon. 

 

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd pob myfyriwr yn cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau 

awyr agored yn ein hardal ysgol goedwig ar y safle, trwy gydol y flwyddyn academaidd, felly gwnewch 

yn siŵr bod gennych ddillad priodol (siaced gwrth-ddŵr, trowsus ac esgidiau glaw neu esgidiau diddos).  

Gall fynd yn fwdlyd iawn!  Wrth gwrs, byddwch chi'n cael rhybudd ymlaen llaw ynghylch pryd y byddwch 

chi'n defnyddio ardal ein hysgol goedwig. 

 

 

Llenyddiaeth academaidd 

Mae angen darllen ac argymell pob modiwl.  Mae'r holl destunau hyn ar gael trwy'r llyfrgell, y mwyafrif 

ohonynt fel ffynonellau ar-lein. Nid oes unrhyw ofyniad i brynu unrhyw un o'r testunau hyn (er bod yn 

well gan rai myfyrwyr fod yn berchen ar eu copïau eu hunain).  Gweler isod am sampl o ddarllen 

allweddol ar draws eich pedwar modiwl ym Mlwyddyn 1 (lefel 4): 

 

Successful Futures (I) Module: 

Donaldson, G. (2015). Successful Futures: Independent Review of Curriculum and Assessment 

Arrangements in Wales. Cardiff: Welsh Government 

(https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/successful-futures.pdf) 

 

Modiwl Meysydd Dysgu a Phrofiad (I): 

Cope, B., & Kalantzis, M. (Eds.). (2016). A pedagogy of multiliteracies: Learning by design: Springer 

 

Modiwl Archwilio Chwarae a Dysgu Cynnar: 

Wood, E. (2013) Play, Learning and the Early Childhood Curriculum, 3nd edn. London: SAGE 

 

Modiwl Cyflwyniad i Ddatblygiad Plant ac Ymarfer Clinigol: 

Papatheodorou, T., Luff, P., & Gill, J. (2011). Child observation for learning and research. Harlow: 

Longman – (Available as e-book). 

 

 

Treuliwch ychydig o amser yn adolygu Hwb - gwefan ddysgu ac addysgu bwrpasol Llywodraeth Cymru 

sy'n ymwneud â Chwricwlwm Cymru.  Bydd dechrau deall cwricwla presennol, ac yn y dyfodol, yng 

Nghymru yn sicr yn cefnogi'ch astudiaethau wrth symud ymlaen. 

Dolen i Hwb: https://hwb.gov.wales/  

 

 

Yn gysylltiedig â hyn, mae Blog Cwricwlwm Cymru yn ffordd dda arall i chi ddysgu mwy am ddiwygio 

addysg barhaus Cymru: https://curriculumforwales.gov.wales/  

 

 

Yn olaf, a wnewch chi dreulio amser yn myfyrio ar eich holl brofiadau yn yr ysgol hyd yma.  Yn benodol, 

ystyriwch bob achos lle rydych chi wedi gweithio plant o bob oed gyda nhw (hy gwirfoddoli neu 

gysylltiedig â swydd, ac ati). Bydd eich gallu i fyfyrio ar, rhannu a thrafod yr holl brofiadau blaenorol yn 

cefnogi eich datblygiad cynnar [athro dan hyfforddiant].  Fel rhan o hyn, a allwch chi ystyried 'addysg' 

yn ehangach.  Pwrpas?  Pertinence?  Bydd rhan greiddiol o'ch astudiaethau yn gofyn ichi ymchwilio a 

gwerthuso llawer o agweddau ar addysg, gan eich helpu i ffurfio eich ethos a'ch egwyddorion 

[proffesiynol] eich hun. 

 

  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/successful-futures.pdf
https://hwb.gov.wales/
https://curriculumforwales.gov.wales/


 

4. Cofrestru / Casglu CerdynMet Myfyriwr 

 

Mae cofrestru yn broses bwysig sy'n cadarnhau eich statws fel Myfyriwr. 
Gallwch chi gwblhau'r broses hunan-gofrestru ar-lein o unrhyw gyfrifiadur trwy ein system Hunan 
Wasanaeth.    Sylwch, er mwyn cofrestru; rhaid i'ch statws fod yn Gynnig Diamod Cadarn (DC) a rhaid 
i'ch Gwiriad DBS Uwch gael ei glirio a'i ddilysu gan Dderbyniadau. 
 
Byddwch yn derbyn e-bost yn eich hysbysu pryd y byddwch yn gymwys i gofrestru ar-lein.    Bydd yr e-
bost yn eich cyfeirio at gyfleuster ailosod cyfrinair er mwyn gofyn 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.cardiffmet.ac.uk/enrolment. 
 
Mae'r broses hon yn hanfodol gan y bydd yn caniatáu mynediad i'ch benthyciad myfyriwr (os gwnaed 
cais amdano), talu ffioedd, systemau TG Met Caerdydd ac yn bwysig eich galluogi i gael eich 
CerdynMet Myfyrwyr. 
 
Byddwch hefyd yn derbyn eich Llawlyfr Rhaglen yn ystod eich Wythnos Sefydlu.    Mae'r Llawlyfr 

Rhaglen yn llawlyfr 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 cynnal a rhestrau darllen. 

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol  
Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol bydd gofyn i chi 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 i chi gyflwyno, os gwelwch yn dda mynediad i'r tudalennau 
myfyrwyr rhyngwladol neu cysylltwch â'r Tîm Cydymffurfiaeth Mewnfudo trwy e-bostio  
immigrationregs@cardiffmet.ac.uk. 

Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth 
Bydd gennych fynediad i Lyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth Met Caerdydd yn fuan ar ôl cwblhau 
eich cofrestriad ar-lein.    Anfonir e-bost cadarnhau atoch gyda'ch manylion mewngofnodi Met 
Caerdydd.    I weld y cyfleusterau a'r gwasanaethau sydd ar gael, cyfeiriwch at  
www.cardiffmet.ac.uk/library. 
 
Eich CerdynMet Myfyriwr 
Mae eich CerdynMet yn rhoi mynediad i chi i holl adeiladau a drysau’r prif gampws.    Gallwch hefyd 
ychwanegu arian at eich CerdynMet i allu cyrchu a thalu yn yr argraffwyr hunanwasanaeth, y copïwyr 
a'r gwasanaethau Stiwdio Argraffu.   I ddarllen am fuddion pellach y CerdynMet cliciwch yma. 
 
Ffioedd 
Mae ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr Cartref ar gyfer graddau israddedig amser llawn, a rhaglenni 

Meistr amser llawn ar gyfer mynediad 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.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts.  Gwnewch yn siŵr 

eich bod yn gwirio'r rhain i sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw gostau ychwanegol sy'n 

gysylltiedig â'ch cwrs. 

 

http://www.cardiffmet.ac.uk/enrolment
http://www.cardiffmet.ac.uk/international/study/info/Pages/Enrolment.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/international/study/info/Pages/Enrolment.aspx
mailto:immigrationregs@cardiffmet.ac.uk
http://www.cardiffmet.ac.uk/library
https://www.cardiffmet.ac.uk/about/printstudio/Pages/MetCards.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/study/finance/Documents/2020-2021-Fee-Tables.pdf
http://www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts


 

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

http://www.cardiffmet.ac.uk/international/study/applying/Pages/Fees-and-Money-Matters.aspx


 

 
5. Wythnos Sefydlu 

Ar gyfer pob myfyriwr yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd, bydd yr Wythnos Sefydlu yn 

dechrau ar ddydd Llun 20 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 bywyd myfyriwr.  Mae eich 

amserlen Wythnos Sefydlu yn amserlen o ddigwyddiadau sydd wedi'u cynllunio i'ch ymgyfarwyddo â 

Met Caerdydd, ei gyfleusterau a'ch cyd-fyfyrwyr.  Byddwch yn cael 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, ac yn cael nifer o sesiynau, gyda'ch tiwtor personol i 

wneud eich trosglwyddiad academaidd mor esmwyth â phosibl. 

 

Yn unol â'r wybodaeth cyflwyno rhaglenni isod, bydd yr wythnos Sefydlu yn cynnwys 

gweithgareddau cydamserol (a gyflwynir ar amser a drefnwyd ac a arweinir gan aelod o staff) ac 

asyncronig (gweithgareddau a ddyluniwyd ac a osodwyd gan aelod o staff ond a gwblhawyd yn eich 

amser chi).  Bydd y gweithgareddau hyn yn digwydd i raddau helaeth mewn amgylchedd ar-

lein/rhithiol wedi'i wasgaru trwy gydol yr wythnos sefydlu; fodd bynnag, rydym hefyd yn cynllunio 

gweithgareddau i redeg ar y campws lle mae cyfyngiadau llywodraeth yn caniatáu. 

 

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

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

 

I'r rhai mewn Neuaddau Preswyl, peidiwch ag anghofio edrych ar y rhaglen a gynigir trwy'r Tîm 

Bywyd Preswyl.  

  

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


 

6. Amserlen Ddrafft / Presenoldeb Nodweddiadol 

Mae eich gradd yn cynnwys modiwlau ar wahân, pob un yn ymdrin â gwahanol bwnc gyda'i ddull ei hun 

o gyflwyno ac asesu. Mae gan ganolbwynt pob modiwl ei dudalen fodiwlaidd ei hun ar Moodle, 

amgylchedd dysgu rhithwir Met Caerdydd a ddefnyddir gan yr holl staff a myfyrwyr. Mae'r mwyafrif o 

fodiwlau naill ai'n 20, 30 neu 40 credyd, gyda 10 credyd yn cyfateb i 100 awr o astudiaeth academaidd. 

Mae hyn yn cynnwys cyfuniad o sesiynau ffurfiol ar yr amserlen ac astudio annibynnol.  Mae mynychu 

pob sesiwn a addysgir yn orfodol, ac mae Cod Ymddygiad Myfyrwyr Athrawon yn cymeradwyo hyn 

ymhellach, y byddwch chi'n ei lofnodi ar ddechrau eich astudiaethau. 

 

 

Blwyddyn 1 / Blwydd 1 - modiwlau: 

 

Meysydd Dysgu a Phrofiad (I) - 30 credyd 

Dyfodol Llwyddiannus (I) - 40 credyd 

Archwilio Chwarae a Dysgu Cynnar - 20 credyd 

Cyflwyniad i Ddatblygiad Plant ac Ymarfer Clinigol - 30 credyd (yn cynnwys 15 diwrnod ar Glinigol 

Ymarfer / Lleoliad Ysgol) 

 

 

Cofiwch eich bod yn ymuno â chymuned ddysgu lle byddwch chi'n dysgu oddi wrth eich gilydd ac yn 

cefnogi'ch gilydd yn eich datblygiad academaidd a sgiliau. Mae'n hanfodol eich bod yn ymddwyn mewn 

modd proffesiynol ac yn ymgysylltu â'ch astudiaethau mewn ffyrdd sy'n hwyluso nid yn unig eich 

cynnydd eich hun ond cynnydd eraill. Os ydych chi'n cael anhawster rheoli'ch amser a'ch llwyth gwaith 

yn effeithiol yna trafodwch hyn gyda'ch Tiwtor Personol (wedi'i ddyrannu o fewn yr Wythnos Sefydlu). 

 

 

Cynhelir sesiynau amserlen rhwng 9yb a 6yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Sylwch fod 'lle' rhwng 

sesiynau ar yr amserlen yn amser rydych chi i fod i fuddsoddi mewn ymchwil ac astudio personol. 

 

 

DS: Gall amserlenni newid, hyd at a chan gynnwys dechrau'r tymor. 

 

 

Fel myfyriwr blwyddyn gyntaf, bydd gennych fynediad i'ch amserlen o'r Wythnos Sefydlu, cyn yr wythnos 

gyntaf o ddysgu. Sylwch y bydd angen i chi ymrestru cyn y gallwch gyrchu'r wybodaeth hon. Os yw'ch 

lle wedi'i gadarnhau ond na chawsoch eich hysbysu y gallwch gofrestru, cysylltwch â Derbyniadau a all 

gynghori. 

 

 

Fel rhan o'r modiwl 'Archwilio Chwarae a Dysgu Cynnar', rydym yn falch iawn o gynnig y cyfle cyffrous 

i chi ennill Gwobr Cymru Agored Lefel Dau Ysgol Goedwig achrededig. Y gost arferol i ymgeiswyr allanol 

yw oddeutu £500. Fodd bynnag, mae hyn yn derbyn cymhorthdal ar gyfer myfyrwyr Metropolitan 

Caerdydd a bydd yn costio tua £ 26 (tua). Mae hwn yn ychwanegiad dewisol sy'n rhedeg ochr yn ochr 

â'ch astudiaeth. 

 

 

  



 

7. 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 yn gwirio'r dudalen hon yn rheolaidd am unrhyw 

ddiweddariadau neu newidiadau pellach, cyn dechrau'ch cwrs;   

 

https://www.cardiffmet.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 
  

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


 

8. Dolenni defnyddiol 

 
Amserlen 
Bydd y ddolen hon yn rhoi mynediad i'ch amserlen pendant i chi.    Rhaid i chi 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 Croeso Maes Awyr.  Bydd Ymgysylltu Byd-eang yn 
darparu cymorth lles a chyngor dysgu trwy gydol eich cwrs.  Cyfeiriwch hefyd at ein  Cwestiynau 
Cyffredin -  https://www.cardiffmet.ac.uk/international/study/Pages/default.aspx 
 

DBS 

Os yw'ch rhaglen yn golygu eich bod chi'n dod i gysylltiad â phlant a phobl ifanc neu fregus yna 

gofynnir i chi gynnal gwiriad cofnodion troseddol fel rhan o'ch cynnig. 

 

Costau Cwrs Ychwanegol 

Costau ychwanegol yw'r treuliau gorfodol neu ddewisol, yn ychwanegol at ffioedd dysgu y mae'n 

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

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

ychwanegol gwahanol. 

 

Llety 

Bydd contractau preswyl Myfyrwyr yn dechrau ar 20 Medi 2021.  Fodd bynnag, oherwydd pellter 

cymdeithasol ac er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch i chi a'n staff, bydd y rhai sy'n cyrraedd 

neuaddau yn cael eu lledaenu dros nifer o ddyddiau'r wythnos flaenorol.  Ar ôl i chi gael a derbyn 

eich cynnig o lety, gwyliwch am e-bost yn rhoi gwybod i chi pryd y byddwch chi'n gallu symud i 

mewn.  Sylwch y bydd mynediad i'r rhyngrwyd mewn neuaddau ar gael i'r rhai sydd wedi cwblhau'r 

broses gofrestru yn llwyddiannus yn unig.    Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau a gynhelir drwy gydol 

y cyfnod Sefydlu a thrwy gydol y tymor 1af, gwybodaeth a fydd o yn cael ei anfon i chi gan Lety pan 

gadarnhawyd. 

 

Gwasanaethau Myfyrwyr 

Am gymorth 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 

I gael gwybodaeth am Fenthyciadau Ffioedd Dysgu a Benthyciadau Cynnal a Chadw, grantiau nad oes 

angen eu had-dalu, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau a allai fod ar gael. 

 

Chwaraeon a Chyfleusterau Met Caerdydd 

 

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

gallu i gael gafael ar gyngor a chefnogaeth annibynnol 

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


 

 

Dyddiadau’r Tymor 

Mapiau Campws a Llochesi Beiciau  

Mae gennym lochesi Storio Beiciau ar bob campws, gyda ystafell newid a chawodydd ar gael.  Mae'r 

llochesi yn ddiogel a dim ond pan fyddwch wedi gofyn am ganiatâd trwy'r i-zone y gellir eu chyrchu 

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 rhith-deithiau tywys 

 

Llawlyfr Myfyrwyr 

 

Llawlyfr Academaidd 

 

Polisi Derbyniadau 

 

Cwestiynau Cyffredin 

 

Cwynion 

 

Cyrchu systemau TG  

Ar ôl i chi gwblhau eich cofrestriad 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.   

Met Canolog  

Eich pwynt canolog fel myfyriwr ym Met Caerdydd i gael y newyddion diweddaraf am yr holl 

newyddion a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â mynediad cyflym i'r holl wefannau ac offer 

defnyddiol.   

  

http://www.cardiffmet.ac.uk/registry/Pages/Term-Dates.aspx
http://www.cardiffmet.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/en/
http://www.cardiffmet.ac.uk/virtualtours
https://www.cardiffmet.ac.uk/study/studentservices/Pages/Student-Handbook.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/registry/academichandbook/Pages/default.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/study/adviceforapplicants/Pages/Admissions-Policy.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/about/safe-community/Pages/default.aspx
http://www.cardiffmet.ac.uk/registry/Pages/Complaints.aspx
https://study.cardiffmet.ac.uk/IT/Pages/Home2.aspx
https://outlookuwicac.sharepoint.com/sites/students


 

Brechiadau COVID-19 

 

Rydym yn annog pob un o'n myfyrwyr i gael y brechlyn Covid-19 cyn gynted â phosibl.  Mae'n 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 brechiad Covid-19, rydym yn 

argymell eich bod yn ymweld â Chanolfan Brechu Torfol Bayside sydd wedi'i lleoli yn hen Adeilad 

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

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

neu weithio 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 yn gwirio gyda'ch 

meddyg teulu lleol am gael y dos cyntaf cyn i chi symud.  Os nad yw ar gael i chi, 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.  

Ar ôl i chi symud, gallwch gofrestru gan ddefnyddio ein ffurflen Cofrestru Meddygon Teulu Caerdydd. 

Mwy 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://phw.nhs.wales/?gclid=EAIaIQobChMIxezdvbuo8QIVQe7tCh0dXgCKEAAYASAAEgJP_vD_BwE
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


 

 

9. Gwybodaeth Lleoli /Dysgu yn y Gwaith 

Cyfeirir at ddysgu yn y gwaith ar gyfer rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) fel 'Clinigol 
Ymarfer ym model Partneriaeth Caerdydd. 
 
 
Mae Ymarfer Clinigol yn elfen graidd ac yn rhan annatod o'r rhaglen BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda 
SAC, gan alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddatblygu eu sgiliau addysgu ymarferol ynghyd â phrofi a 
datblygu eu damcaniaethau personol eu hunain o addysgu a dysgu. 
 
 
Fel gyda phob maes arall o'r Rhaglen. Dyluniwyd Ymarfer Clinigol ar y cyd ag Ysgolion/Cynghreiriau 
Partneriaeth Arweiniol (LPS/A), a bydd athrawon dan hyfforddiant yn profi lleoliadau mewn tri lleoliad 
Ymarfer Clinigol, un ym mhob blwyddyn astudio.  Dylai pob myfyriwr gynnal un o'u lleoliadau mewn 
Ysgolion/Cynghreiriau Partneriaeth Arweiniol.  Mae'r rhain yn ysgolion sydd wedi'u nodi fel darparwyr 
blaenllaw addysg a datblygiad proffesiynol.  Bydd y lleoliadau hyn wedi'u lleoli'n bennaf yn y 
rhanbarthau sy'n gysylltiedig â Chonsortiwm Canol De a EAS. 
 
 
Ar lefel 4, mae Ymarfer Clinigol yn rhan o'r modiwl Cyflwyniad i Ddatblygiad Plant ac Ymarfer Clinigol, 

a addysgir yn rhannol o fewn y Brifysgol.  Mae hyn fel arfer yn cynnwys 15 diwrnod yn yr ysgol, a bydd 

athrawon dan hyfforddiant yn ymwneud yn bennaf ag ymchwil ac ymholi ar lefel ficro a macro.  Gall 

myfyrwyr hefyd gymryd rhan mewn rhywfaint o addysgu tîm i adeiladu eu sgiliau dysgu ac addysgu, a 

byddant yn ymgysylltu â'r Portffolio Dysgu Proffesiynol. Bydd mwy o fanylion am y mathau o dasgau 

sy'n ofynnol ohonynt ar gael trwy dudalen Moodle y modiwl, a chânt eu trafod fel rhan o sesiynau 

modiwlaidd. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, ni fydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu hasesu ar 

leoliad. 

 

  



 

10.  Arholiadau Cywerthedd TGAU 

 

Mae Met Caerdydd yn cynnig arholiad cywerthedd mewnol ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a 
Mathemateg.  Mae'r arholiadau wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â gofynion 
gradd TGAU B ar gyfer mynediad i gyrsiau AGA Met Caerdydd yn unig. Mae Met Caerdydd hefyd 
bellach yn cynnig arholiadau i fodloni gofynion gradd C ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth a TGAU 
Cymraeg.  
 

 Bydd ymgeiswyr sydd angen dangos cywerthedd TGAU yn cael tri ymgais i sefyll a llwyddo yn 

y profion yn ystod y flwyddyn gyntaf. Ni fydd unrhyw dâl. 

 Bydd y tri ymgais yn cael eu dosbarthu trwy gydol y flwyddyn academaidd 2021/22, a'u 

hamseru'n gyfleus i fyfyrwyr a staff.  

 Bydd gan bob ymgais sesiwn gymorth ar-lein gysylltiedig yn y pwnc ychydig cyn y dyddiad, a 

fydd yn rhad ac am ddim.  

Rhaid i ymgeiswyr sydd ag angen dysgu datganedig hysbysu Derbyniadau a darparu tystiolaeth cyn yr 
arholiad, fel y gellir gwneud addasiadau rhesymol ar y diwrnod. 
 

Mae mwy o wybodaeth am Arholiadau Cywerthedd TGAU Met Caerdydd ar gael yn: 

https://www.cardiffmet.ac.uk/study/adviceforapplicants/Pages/Equivalency-Exams.aspx  

 

Bydd Ymgais 1 yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 11 Medi 2021 ar gampws Cyncoed. Bydd 

ystafelloedd ac amseroedd yn cael eu cadarnhau gyda myfyrwyr yn sefyll yr arholiadau yn ystod 

wythnos gyntaf Medi 2021.  

Rhaid i chi flaenoriaethu'r arholiadau hyn. 

Sesiynau Cymorth 

Wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau TGAU cyfwerth, bydd sesiynau cymorth yn digwydd gyda 

thiwtoriaid prifysgol pwnc-arbenigol yr wythnos cyn yr eisteddiad ar ddydd Sadwrn 11 Medi 2021 

trwy Microsoft Teams. Mae'r manylion ar gyfer pob maes pwnc wedi'u cynnwys isod. Gwnewch bob 

ymdrech i fynychu'r sesiynau cymorth gan y byddant yn darparu gwybodaeth werthfawr i chi am yr 

arholiadau. 

Mae deunyddiau cymorth atodol gan gynnwys rhestrau pynciau a chwestiynau ymarfer ar gael ar 

Moodle a gellir eu cyrchu cyn gynted ag y byddwch yn cofrestru 

https://learn.cardiffmet.ac.uk/course/view.php?id=30991  

 

Sesiwn Cymorth Mathemateg 

 Dyddiad: Dydd Mawrth 7 Medi 2021 
 Amser: 10:00-11:30 
 Dolen Microsoft Teams: https://smarturl.it/equivalencysupport 

  

Sesiwn Cymorth Saesneg 

 Dyddiad: Dydd Mawrth 7  Medi 2021 

https://www.cardiffmet.ac.uk/study/adviceforapplicants/Pages/Equivalency-Exams.aspx
https://learn.cardiffmet.ac.uk/course/view.php?id=30991
https://smarturl.it/equivalencysupport


 

 Amser: 12:00-13:00 
 Dolen Microsoft Teams: http://hyperurl.co/englishsupport  

 
Sesiwn Cymorth Cymraeg 

 Dyddiad: Dydd Mercher 8 Medi 2021 
 Amser: 09:30-10:30 
 Dolen Microsoft Teams: http://hyperurl.co/welshequivalency  

 
Sesiwn Cymorth Gwyddoniaeth 

 Dyddiad: Dydd Mercher 8 Medi 2021 
 Amser: 11:00-12:00 
 Dolen Microsoft Teams: http://hyperurl.co/sciencesupport   

   

Pob lwc! 

Tîm Cywerthedd TGAU AGA 

 

http://hyperurl.co/englishsupport
http://hyperurl.co/welshequivalency
http://hyperurl.co/sciencesupport

