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Cyflwyniad  

Neges Croeso 

 

Mae dechrau yn y Brifysgol yn gyffrous iawn. Rydym wedi rhoi cyfres o weithgareddau a 

digwyddiadau at ei gilydd i'ch helpu i ymgartrefu yn eich rhaglen academaidd a dod i adnabod 

y Brifysgol, eich cwrs a'ch cydweithwyr newydd.  

 

Nod yr Wythnos Groeso, felly, yw rhoi cyfle i chi gymryd rhan yn y cwrs astudio o'ch dewis o'r 

cychwyn cyntaf.  

 

Yn ystod yr Wythnos Groeso byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau sy'n 

seiliedig ar ymholiad (gweler yr adran ar weithgareddau a phrosiectau'r rhaglen am ragor o 

fanylion) a gynlluniwyd i roi blas i chi o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn ystod eich astudiaethau 

ym Met Caerdydd.  

 

Amcanion yr Wythnos Groeso  

Yn ystod yr Wythnos Groeso bydd gofyn i chi:  

 

1. Gwrdd â'ch Tiwtor Personol a gweddill eich carfan 

 

2. Mynychu gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol ar y campws neu ar-lein 

 

3. Cymryd rhan mewn tasg sy'n seiliedig ar 

ymchwil 

 

4. Cwblhau gweithgaredd datrys problemau  

 

 

 



 

Tiwtoriaid Personol 

 

Peidiwch â phoeni, ni chewch eich taflu i mewn yn y pen dwfn! Pan fyddwch yn dod i'ch sesiwn 

gofrestru (gweler yr amserlen sefydlu am fanylion) byddwch yn cael cyfarfod â'ch Tiwtor 

Personol. Bydd eich Tiwtor Personol yn darparu cymorth academaidd ac arweiniad yn ystod 

eich amser astudio ym Met Caerdydd.  

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynychu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer eich 

rhaglen yn ystod yr Wythnos Groeso, fel eich bod yn cael cyfarfod â'ch Cyfarwyddwyr Rhaglen, 

Tiwtoriaid a gweddill eich carfan.  

 

Yn olaf, gobeithio y byddwch yn mwynhau eich amser yn astudio ym Met Caerdydd ac 

edrychaf ymlaen at gwrdd â chi yn ystod eich cwrs astudio. 

 

Yr eiddoch yn gywir,  

*Rhowch enw/llofnod a llun yma 

Cyfarwyddwr Rhaglen 

 
 
  



 

Gwybodaeth Hanfodol  

Manylion y Rhaglen 
 

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.   

 

Archebu Cit Chwaraeon 
 

Ar ôl i chi gofrestru ar-lein, byddwch yn cael gwybodaeth am archebu cit chwaraeon Ysgol 

Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd. Mae'r cit hwn yn bryniant dewisol i bob myfyriwr, 

ac mae casgliad amrywiol o gynnyrch i ddewis ohono. Os nad ydych wedi gwneud hynny'n 

barod, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru CGAPH i dderbyn gwybodaeth am sut i 

archebu'r cit chwaraeon dewisol gan ein cyflenwr cymeradwy. Os na fyddwch wedi derbyn y 

wybodaeth hon ar ôl cofrestru, cysylltwch â'r adran dderbyniadau trwy 

askadmissions@cardiffmet.ac.uk. 

mailto:askadmissions@cardiffmet.ac.uk


 

 

Myfyrwyr Rhan-Amser 
 

Er y dylai myfyrwyr llawn amser gymryd rhan ym mhopeth, rydym yn cydnabod efallai na 

fyddwch yn gallu gwneud hynny oherwydd eich ymrwymiadau eraill, ac rydym yn deall hyn.  

 

Siaradwch â'ch Tiwtor Personol am ba weithgareddau fydd fwyaf gwerthfawr i chi a gweld 

beth allwch chi ei reoli. Bydd croeso i chi ymuno ym mhob digwyddiad yn ystod yr wythnos, 

pryd bynnag y gallwch. Fodd bynnag, sicrhewch eich bod wedi cofrestru, ac wedi gwneud y 

gwaith papur gofynnol cyn mynychu unrhyw ddigwyddiadau.   

 

Myfyrwyr Rhyngwladol 
 

Rydym yn deall y bydd gan fyfyrwyr rhyngwladol lawer o rwymedigaethau a gwaith papur i'w 

cwblhau pan fyddant yn cyrraedd y DU ac mae'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang yn 

cynnig cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol ym Met Caerdydd trwy ddarparu cymorth cyn cyrraedd 

a thrwy gydol eu hastudiaethau. 

 

Cymorth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang  

Rhyngwladol - Croeso (sharepoint.com) 

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang Cyngor Lles Rhyngwladol  

Cyngor Academaidd Rhyngwladol Cyngor Academaidd Rhyngwladol  

 

Cysylltiadau Cynghori Myfyrwyr Byd-eang 

Cyngor Lles –intstudentadvice@cardiffmet.ac.uk 

Cyngor Mewnfudo - Immigrationregs@cardiffmet.ac.uk 

Cyngor Academaidd Rhyngwladol –intacademicadvice@cadiffmet.ac.uk 

 

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn mynychu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 

eich cwrs yn ystod yr Wythnos Groeso, fel eich bod yn cael cyfarfod â'ch Cyfarwyddwyr 

https://outlookuwicac.sharepoint.com/sites/international/SitePages/Welfare/home.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/international/currentstudents/Pages/International-Welfare-Advice.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/international/currentstudents/international-academic-advice/Pages/default.aspx
mailto:intstudentadvice@cardiffmet.ac.uk
mailto:intacademicadvice@cadiffmet.ac.uk


 

Rhaglen, Tiwtoriaid a gweddill eich carfan. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu yn eich 

amgylchedd newydd a gwneud ffrindiau newydd.  

  



 

Cwrdd â'r Tîm 

 
 
 
 
 

 

Catrin Rowlands 

Programme Director 

 

Emlyn Lewis 

Level 4 Year Tutor 

 

 
 
 
  



 

Wythnos Groeso 

Beth i'w ddisgwyl 
 

Yn ystod yr wythnos byddwch yn cwblhau prosiect bach 

seiliedig ar ymholiad, y byddwch yn ei wneud gyda grŵp o 

fyfyrwyr newydd eraill o'ch rhaglen, gyda chefnogaeth staff 

academaidd a thechnegol a myfyriwr neu ddau sy'n bodoli 

eisoes.  

 

Ar ddiwedd yr wythnos, byddwn hefyd yn rhoi rhywfaint o adborth i chi ar gryfderau 

ymagwedd eich grŵp, gan rannu a dathlu'r hyn yr ydym wedi'i ddarganfod gyda'n gilydd.  

 

Bydd cyflwyniad i'ch Ysgol a'ch Rhaglen newydd a llawer o weithgareddau hwyliog i'ch helpu 

i gwrdd â phobl newydd.  

 

Bydd angen i chi hefyd gwblhau ychydig o waith gweinyddol, gwiriadau fel ein bod yn gwybod 

pwy sy'n gwneud beth a phryd, cwblhau unrhyw faterion cofrestru sy'n weddill, codi cardiau 

adnabod y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, llenwi papurau i helpu i sicrhau eich diogelwch, a 

thrafod unrhyw wasanaethau cymorth arbenigol sydd eu hangen arnoch.  

 

Dyma beth wnaeth myfyrwyr Met Caerdydd fwynhau am yr Wythnos 

Groeso 

 

“Helpodd fi i setlo i mewn a chymryd y pwysau oddi ar deithio i le newydd” 

“Roedd y prosiectau grŵp i gael gwybod am ein cyfoedion yn ffordd braf o ddod i adnabod 

pawb” 

“Hwylus i sgwrsio’n anffurfiol gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen a sgwrsio am bethau ar hap i 

helpu i setlo i mewn” 

  



 

Gweithgareddau a Phrosiectau Rhaglen  
 

A range of activities have been planned to help you get to know 

the academic staff on your programme, your fellow students 

and some students in the years above you. The sessions and 

activities have been designed to help you settle-in to university 

life and get a feel for your new programme of study. Further information and guidance about 

activities and projects will be provided by academic staff during welcome week. 

 

Gweithgareddau Cymdeithasol 
 

Yn ystod yr wythnos groeso, fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg, 

wedi'u cynllunio ar eich cyfer chi, a fydd yn rhoi blas i chi o'r ddarpariaeth, y gefnogaeth a'r 

gymuned cyfrwng Cymraeg y gallwch ddisgwyl fel rhan o'ch darpariaeth astudiaethau 

israddedig. Fe'ch gwahoddir i gyd i ymuno â sesiwn soffa yn Centro, ar gampws Cyncoed. Yma, 

byddwch yn gallu bachu coffi am ddim a threulio peth amser yn dod i adnabod cyd-fyfyrwyr 

wrth wrando ar rai o'n myfyrwyr ôl-raddedig sydd wedi manteisio ar ddarpariaeth cyfrwng 

Cymraeg fel rhan o'u gradd israddedig yn y gorffennol. Bydd cymorth wrth law os hoffech 

drafod unrhyw gwestiynau neu ymholiadau mewn perthynas â darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

a bydd aelod o'r uned iaith Gymraeg hefyd yn bresennol i ddarparu gwybodaeth am y sesiynau 

cymorth iaith Gymraeg sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n dilyn modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae croeso hefyd i chi ymuno â ni ar gyfer gêm o fadminton dwyieithog, a gynhelir ar  gampws 

Cyncoed, neu, os hoffech gael mwy o sesiwn eistedd i lawr, byddwn yn cynnal sgwrs gyda 

siaradwr gwadd enwog ar gampws Llandaf a fydd yn rhannu eu taith ym Mhrifysgol 

Metropolitan Caerdydd gyda chi, a sut maent wedi ymgorffori'r Gymraeg i adeiladu eu gyrfa. 

Bydd cyfle hefyd i ymarfer eich sgiliau Cymraeg yn ystod y sesiwn hon gan y bydd tiwtoriaid 

o'r uned Iaith Gymraeg yn ymuno â ni ar gyfer rhai gweithgareddau iaith hwyliog. 

  

Mae'r gweithgareddau hyn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn naill ai astudio drwy 

gyfrwng y Gymraeg, neu ddysgu am ddechrau (neu parhau) eu taith dysgu Cymraeg. Nid oes 

angen i chi allu siarad Cymraeg i ymuno, a chynhelir y sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r 

Saesneg i ddiwallu anghenion pawb. 



 

Ffair y Glas 
 

Ffair y Glas, a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr, yw eich cyfle cyntaf i gwrdd â'n holl 

Gymdeithasau UM, Timau Chwaraeon UM ac wrth gwrs yn gyfle i gael pob math o nwyddau 

am ddim gan ein partneriaid masnachol! Mae'r ffair yn ddigwyddiad diwrnod cyfan a gynhelir 

ddydd Mercher 21/09/2022 o fewn NIAC ar gampws Cyncoed! Mae’n un o uchafbwyntiau 

calendr y Glas ac yn un o’r unig adegau yn ystod eich taith prifysgol y bydd pob myfyriwr o 

holl ysgolion Met Caerdydd yn yr un lle! 

 

Ewch draw i wefan Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am 

ddigwyddiadau, cymdeithasau, cymorth a mwy.  

 

  

mailto:https://www.cardiffmetsu.co.uk/
mailto:https://www.cardiffmet.ac.uk/about/sport/Pages/National-Indoor-Athletics-Centre-(NIAC).aspx
mailto:https://www.cardiffmetsu.co.uk/


 

Eich Amserlen Wythnos Groeso  
 
*Mae'r amserlen isod yn enghraifft, golygwch i ddangos gweithgareddau'r rhaglen  

 

 

 

 

  

Llun

Gweithgaredd 
Rhaglen 9-12

•Cyfarfod Grŵp 
TP

•Sesiynau dod i 
nabod

•Cynllun ar gyfer 
wythnos

•Archebwch 
gyfarfod 1-1 TP

•Tasg 
Cyfeiriadedd

•Helfa Drysor

•Taith o amgylch 
y Campws

Cinio/ 
Gweithgareddau 

Campws  

12-2

Gweithgaredd 
Rhaglen

•Rhaglen 
Croeso

•Cyfarfod TP

•Tiwtoriaid

•Holi ac Ateb

•Disgwyliadau

Mawrth

Gweithgaredd 
Rhaglen 9-12

•I mewn i dasg 
sy'n seiliedig ar 
brosiect

•Dyrannu 
grwpiau 
prosiect

•HOLI AC 
ATEBHoli ac 
Ateb

•Gwaith prosiect

•Sesiynau galw 
heibio TP

Cinio/ 
Gweithgareddau 

Campws

12-2

Gweithgaredd 
Rhaglen

•Prosiect

•Sesiynau galw 
heibio TP 

Mercher

Ffair y Glas

Gweithgaredda
u Cymdeithasol

Iau

Gweithgaredd 
Rhaglen 9-12

•Sesiwn Cwrdd 
a Chyfarch 
Ysbrydoledig

•Gwaith 
Prosiect Grŵp 
Bach

•1-1 TP (yn 
rhedeg ochr 
yn ochr)

Cinio/ 
Gweithgareddau 

Campws 

12-2

Gweithgaredd 
Rhaglen

•Gwaith 
Prosiect Grŵp 
Bach

•1-1 TP (yn 
rhedeg ochr 
yn ochr)

Gwener

Gweithgaredd 
Rhaglen

•Cyflwyniad 
Grŵp ar y 
Prosiect 

•Sesiwn 
adborth

•Gwerthusiad 
Pontio

•Gwiriad ar 
gyfer 
Wythnos 1

Cinio/ 
Gweithgareddau 

Campws

12-2

Cyfeiriadedd 

Amser rhydd i 
grwydro 

Caerdydd/ardal 
leol.



 

Rhestr Wirio Wythnos Groeso Bersonol  
 

Yn ystod yr Wythnos Groeso mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod wedi 

cwblhau’r tasgau canlynol:  

 

• Proses gofrestru gyflawn 

• Casglu cerdyn adnabod myfyriwr 

• Mynychu sesiwn gweithgaredd rhaglen  

• Mynychu rhai digwyddiadau cymdeithasol ar y campws/ar-lein 

• Mynychu Ffair y Glas  

• Cwrdd â'ch Tiwtor Personol 

• Cymerwch ran yn y Met Mile Walk 

• Ymgyfarwyddo â'r Llyfrgell a Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr 

 

*Ychwanegwch fwy o bwyntiau bwled os oes angen 
 
 
  



 

Gwybodaeth Ddefnyddiol 

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Newydd  
 
Mae gan y wefan Gwybodaeth Ymuno â Chyrsiau lawer o 

wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch cynllunio. 

Dewiswch eich lefel mynediad ar y wefan i ddarganfod 

mwy.  

 
Gwasanaethau Myfyrwyr  
 
Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu cymorth ac arweiniad, gan gynnwys cwnsela ac 

iechyd meddwl, cymorth anabledd, a rheoli arian.  
 

Canllaw Croeso UM  
 
Canllaw rhyngweithiol i'ch helpu i lywio eich taith i mewn a thrwy gydol eich bywyd 

prifysgol. Ewch ar y daith a mwynhewch bob adran a gynlluniwyd i'ch helpu i ddod i adnabod 

Met Caerdydd.  

 

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn i chi fynd 

 

 

 

 

 

 

Calendr Academaidd 2022/23 
 

Calendr Academaidd 2022/2023 

 
  

https://www.cardiffmet.ac.uk/study/newstudents/Pages/default.aspx
https://www.cardiffmet.ac.uk/study/studentservices/Pages/default.aspx
https://www.cardiffmetsu.co.uk/what_to_know_before_you_go/
https://www.cardiffmet.ac.uk/registry/Documents/Term%20Dates%202022-2023%208.4.22.pdf


 

Map Campws  
 
*Dileu map fel y bo'n briodol 

 
 
 



 

 

 

 
  



 

Rhifau Cyswllt Defnyddiol  
 

Gwasanaethau Llety – 029 2041 6188/9 

Cofrestru – 029 20 205669 

Cyllid a Ffioedd Dysgu – 029 20 41 6083/6081 

Derbyniadau Cartref – 029 2041 6010 

Derbyniadau Rhyngwladol – 029 20 41 6045 

Desg Gymorth TG – 029 20 41 7000 

Parth-I Cyncoed – 029 2020 5460 

Parth-I  Llandaf – 029 2020 5600 

Canolfan Ddysgu Cyncoed – 029 20 41 6242 

Canolfan Ddysgu Llandaf – 029 20 41 6244 

Switsfwrdd – 029 20 41 6070 

Cyfleusterau Chwaraeon – 029 20 41 6042 

Gwasanaeth Myfyrwyr – 029 20 41 6170 

Undeb y Myfyrwyr – 029 20 41 6190 

 


