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This booklet lists the Welsh medium and bilingual modules available 
to first year students in 2013/14. 

If you would like to learn or improve your Welsh at Aberystwyth 
University you are more than welcome to take advantage of the 
opportunities available here:

• The Welsh for Adults Centre teach a range of Welsh language 
courses from beginners to fluency. Contact welshforadults@
aber.ac.uk for more information.

• UMCA (the Union for Welsh language students and those who 
are learning Welsh) provide Welsh classes for students. Contact 
umca@aber.ac.uk for more information.

PWYSIG!
NODWCH YN EICH DYDDIADUR!

DERBYNIAD I FYFYRWYR SY’N SIARAD 
CYMRAEG YNG NGHWMNI CANGEN 
Y BRIFYSGOL O’R COLEG CYMRAEG 
CENEDLAETHOL
Penwythnos y Glas:
Dydd Sul, 22 Medi, 2.30pm 
Neuadd Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Bydd croeso cynnes i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith i’r derbyniad 
hwn. Mae wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad pwysig iawn yng nghalendr 
y myfyrwyr newydd sy’n siarad ac yn dysgu Cymraeg. Bydd Llywydd UMCA, 
a rhai o fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn ar gael i’ch arwain chi i’r man lle 
bydd y cyffro’n digwydd! Bydd cynrychiolydd o bob adran academaidd yn 
bresennol a bydd cyfle ichi drafod â nhw i gael gwybod pa ddewisiadau sydd 
ar gael yn Gymraeg yn y pwnc o’ch dewis. Bydd ein myfyrwyr ar gael i roi eu 
cyngor doeth ac mae’n gyfle gwych i ddod i adnabod rhai o’r darlithwyr cyn 
i’r darlithoedd ddechrau!

Cofiwch ymuno â ni er mwyn ichi gael gwybod am bopeth y gallwch fanteisio 
arno wrth fyw a gweithio drwy’r Gymraeg yn y Brifysgol.
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Astudio drwy’r Gymraeg ac yn ddwyieithog yn Aberystwyth
Mae Aberystwyth yn gyrchfan naturiol i unrhyw fyfyriwr sydd am astudio mewn awyrgylch sy’n Gymraeg a 
Chymreig, ac yn rhyngwladol ar yr un pryd. Mae dewis eang o fodiwlau a chyrsiau Cymraeg a dwyieithog ar 
gael mewn amrywiaeth o bynciau, ac mae’r Brifysgol yn annog eu myfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg, neu wrthi’n 
ei dysgu, i ddatblygu eu cymwysterau ieithyddol i’r eithaf fel y gallant chwarae rhan lawn fel dinasyddion mewn 
cymdeithas ddwyieithog.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan allweddol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac rydym yn edrych ymlaen at 
groesawu aelodau y Coleg i gangen y Brifysgol. Bydd rhai ohonoch wedi llwyddo i ennill ysgoloriaeth gan y 
Coleg i astudio yma a bydd cyfle i bob un ohonoch gofrestru fel aelodau o’r Coleg a manteisio ar fodiwlau a 
gynigir drwy’r Porth. Bydd staff y Brifysgol a swyddogion UMCA yn eich cynghori yn ystod yr wythnosau cyntaf 
ynghylch sut mae cymryd mantais lawn o ddarpariaeth y Coleg Cymraeg yma yn Aberystwyth. 

A chofiwch, mae’n debyg mai dyma’r lle gorau’n y byd i fod yn fyfyriwr, yn ôl Y Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol.

Manteision Astudio’n Gymraeg
• Addysg o safon uchel a chyfle i gael sylw personol gan ddarlithwyr.

• Cefnogaeth ar ffurf meddalwedd gyfrifiadurol, Cysgliad, a gweithdai ar ysgrifennu academaidd drwy’r Gymraeg.

• Gwell opsiynau gyrfa i raddedigion sy’n hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg.

• Dwy iaith, dwywaith y dewis wrth gymdeithasu a gweithio.

Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi datblygu Tystysgrif Sgiliau Iaith er mwyn cydnabod sgiliau iaith 
Gymraeg myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru. Mae cyfle i bob myfyriwr sy’n siarad Cymraeg 
ym Mhrifysgol Aberystwyth ennill y cymhwyster pwysig hwn. 

Nod y Dystysgrif yw sefydlu ffordd gyffredin, gydnabyddedig o ddangos sgiliau ieithyddol myfyrwyr, a galluogi 
myfyrwyr i ddarparu tystiolaeth i gyflogwyr o’u gallu i gyfathrebu yn hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, 
ar lafar ac yn ysgrifenedig. Sgil bwysig iawn a fydd yn rhoi mantais i chi wrth chwilio am waith!

Er mwyn ennill y Dystysgrif rhaid i fyfyrwyr sefyll dau asesiad, sef arholiad llafar ac arholiad ysgrifenedig. Bydd y 
ddau arholiad yn cael eu cynnal yn fuan cyn arholiadau haf y Brifysgol. 

Mae sesiynau gyda thiwtor iaith wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn academaidd er mwyn eich paratoi ar gyfer 
sefyll y ddau arholiad. Mae mynychu’r sesiynau yn gyfle gwych i chi sicrhau eich bod yn paratoi’n drylwyr er 
mwyn gwneud eich gorau, a byddant o fudd i chi hefyd wrth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd rhaglen y sesiynau yn cael eu dosbarthu i ti ar ddechrau’r tymor.

Os hoffech wybod rhagor am y Dystysgrif a blasu peth o’r adnoddau sydd ar gael i’ch helpu ewch i’r wefan  
http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/cy/hafan/ neu cysylltwch ag aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk

Cangen y Brifysgol o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae Cangen y Brifysgol o’r Coleg Cymraeg yn cynnwys myfyrwyr a staff sy’n siarad Cymraeg, ac mae swyddogion 
y Gangen yn gweithio i sicrhau buddiannau’r rhai sy’n astudio ac yn dysgu drwy’r Gymraeg. 

Wrth ymuno â’r Gangen a’r Coleg Cymraeg byddwch chi fel myfyrwyr yn cael y manteision canlynol:

• Gwybodaeth ddiweddaraf am fodiwlau a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg;

• Mynediad i adnoddau i’ch cefnogi i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg;

• Ymgeisio am nawdd ariannol i gefnogi eich astudiaethau;

• Cymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol a dod i adnabod myfyrwyr a staff eraill yn well;

• Ymuno â chymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n astudio’r un pynciau â chi drwy’r Gymraeg yn Aberystwyth ac 
mewn prifysgolion eraill. 

Bydd y Gangen yn cysylltu’n rheolaidd â chi yn ystod y flwyddyn ac ar gael i gynnig cyngor ichi unrhyw bryd. 
Dilynwch ein cyfri Trydar @CangenAber

Cangen Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg, aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk;  
@CangenAber; 01970-622045.

Cynnwys y Llawlyfr
Ceir rhestr lawn yma o’r holl fodiwlau Cymraeg a gynigir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf eleni.*  
Yr amcan yw rhoi blas ichi o’r dewis sydd ar gael cyn ichi gofrestru. Bydd cyfle ichi holi cwestiynau am y 
ddarpariaeth yn y derbyniad i fyfyrwyr newydd a bydd y cynrychiolwyr academaidd yn fwy na bodlon i’ch helpu. 
Ceir mwy o wybodaeth am y ddarpariaeth academaidd ar wefan y Brifysgol (www.aber.ac.uk/cy) ac ar wefan 
y Gangen (www.aber.ac.uk/cy/ccc/) neu cysylltwch â Chanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg (01970-622045) os 
hoffech sgwrs anffurfiol am eich dewisiadau.

Fe sylwch bod gan bob modiwl gyfeirnod: mae’r ddwy lythyren yn cyfeirio at y pwnc (AD = Addysg); y 3 rhif 
cyntaf sy’n dynodi lefel a rhif y modiwl (101); y ddau rif olaf yw nifer y credydau (20). 

Felly mae AD10120 yn fodiwl Blwyddyn 1 ac yn werth 20 credyd.  
Fe nodir hefyd ym mha semester y cynigir y modiwl.

ADDYSG NIFER Y CREDYDAU

lEFEl A RhIF Y MODIWl

↕
20101AD →→

*  Mae’r wybodaeth a geir yma’n gywir wrth fynd i’r wasg ond mae’n bosibl y bydd peth newid yn y ddarpariaeth. 

Gallwch gadarnhau pa gyrsiau a gynigir yn ystod y cyfnod cofrestru. 2 3



Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes
POLISïAU A MATERION MEWN ADDYSG

AD10120 Semester 1

Mae’r modiwl yn cynnig cyflwyniad i faterion a 
pholisïau addysg yng Nghymru a lloegr. Gosodir 
y polisi addysg presennol yng nghyd-destun 
hanesyddol datblygiadau a newid mewn addysg 
a chyflwynir hefyd faterion cyfoes yn ymwneud ag 
addysg. 

SGILIAU ASTUDIO

AD12710 Semester 1

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno ystod o sgiliau, 
o lunio traethodau i reoli amser, o ddod o hyd i’r 
wybodaeth gywir i gyfrannu at drafodaeth mewn 
dosbarth. Trwy ddysgu technegau a dulliau priodol, 
bydd hi’n haws dilyn modiwlau eraill yn hyderus. 

PLANT IFAINC YN DYSGU

AD11320 Semester 2

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y modd 
mae plant yn dysgu ac yn cael eu haddysgu yn y 
blynyddoedd cynnar. Fe roddir sylw i’r Cyfnod Sylfaen 
yng Nghymru ac hefyd i’r ddarpariaeth gyfatebol yn 
lloegr, yn ogystal ag i ddamcaniaethau ehangach am 
sut y bydd plant ifanc yn dysgu. Bydd cyfle i fyfyrwyr 
ymweld â chylch chwarae neu ysgol feithrin leol i 
brofi a gweld plant yn chwarae, gan gyflwyno gwaith 
yn seiliedig ar eu harsylwadau.

DATBLYGIAD PLANT 

AD19220 Semester 2

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno’r modd y mae 
plentyn yn astudio, dulliau gofal plant a seicoleg 
ddatblygiadol Piaget. Drwy’r dulliau hyn archwilir 
datblygiad deallusrwydd, personoliaeth a 
chanfyddiad mewn plant. 

Astudiaethau Theatr,  
Ffilm a Theledu

ASTUDIO THEATR A PHERFFORMIO

TC10120 Semester 1 a 2

Rhennir y modiwl hwn yn ddarlithoedd a gweithdai. 
Bydd y darlithoedd yn canolbwyntio ar destunau 
gan Tschecof, Ewripides, Shakespeare, Ibsen a 
Beckett. Bydd y gweithdai’n edrych ar eu defnydd o 
gymeriadu, gosod sefyllfa a chyd-destun.

ASTUDIO FFILM A’R CYFRYNGAU

TC10220 Semester 1 a 2

Bydd y modiwl hwn yn gyfle i fyfyrwyr wella eu 
dealltwriaeth o brif ddamcaniaethau ffilm a’r 
cyfryngau drwy ddadansoddi testunau cyfryngol 
gweledol yn feirniadol. Ceir cyfle hefyd i drafod 
testunau cyfryngol gweledol yn eu cyd-destun 
cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ehangach. 

GWEITHDY CYNHYRCHU CYFRYNGAU

TC10420 Semester 1

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno’r sialens ymarferol 
o greu a chyflwyno gwaith fideo. Bydd myfyrwyr yn 
cydweithio mewn grwpiau er mwyn creu darn byr o 
fideo, gan ymgyfarwyddo â’r gwahanol agweddau ar 
baratoi cynnyrch o’r fath - creu naratif, paratoi, saethu 
a golygu.

GWEITHDY PERFFORMIO

TC10520 Semester 1

Modiwl ymarferol yw hwn a fydd yn canolbwyntio 
ar greu ensemble, ymarferion i baratoi’r corff, 
cydberthynas ofodol, ystumiau a’r llais. Bydd hefyd 
yn cynnwys cyflwyniad i waith rhagbaratoadol a 
chyfansoddi. 

PROSIECT CYNHYRCHU

TC10640 Semester 2

Bydd y modiwl hwn yn galluogi’r myfyrwyr i 
gydweithio’n greadigol wrth ddatblygu a chyflwyno 
prosiect ymarferol amlgyfrwng. Fe gyflwynir nifer 
o sesiynau darlith/seminar ar ddechrau’r modiwl 
er mwyn helpu’r myfyrwyr i ddewis ffyrdd o 
gydweithio’n greadigol ar draws y gwahanol feysydd 
disgyblaethol yr ymdrinnir â hwy yn yr Adran, ac fe 
gefnogir y rhain gyda sesiynau gwylio a fydd yn rhoi 
cyfle iddynt weld enghreifftiau gwahanol o waith 
amlgyfrwng a gwaith darllen gosodedig a fydd yn 
sail i drafodaethau pellach. Cyflwynir cynhyrchiad ar 
ddiwedd y modiwl. 

Celf
CELF, HUNANIAETH A CHYMRU

CA10120 Semester 2

Bydd y modiwl hwn yn ystyried rôl diwylliant 
gweledol yn y broses o greu hunaniaethau Cymreig 
yn y cyfnod modern. Ystyrir datblygiad ystod eang 
o ddelweddau, gan gynnwys nid yn unig ‘celfyddyd 
uchel’, ond hefyd meysydd megis y printiadau 
poblogaidd. Yn bennaf, ystyrir delweddau Cymreig 
yn gymdeithasegol ac yn wleidyddol, yn hytrach 
nag o safbwynt esthetig, ond gan dynnu sylw at 
ddatblygiad cyfochrog ffurfiau celfyddydol eraill 
yng Nghymru. Fel rhan o’r modiwl cyffrous hwn, caiff 
myfyrwyr gyfle hefyd i fagu profiadau a chysylltiadau 
â’r byd cadwraeth gan  fanteisio ar ystod o gyfleon 
am brofiadau ymarferol yn y maes.

Cyfraith a Throseddeg
SYSTEMAU CYFREITHIOL A SGILIAU

GF14230 Semester 1 a 2

(i) Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno strwythur y system 
gyfreithiol yng Nghymru a lloegr i fyfyrwyr, gan 
gynnwys llysoedd a thribiwnlysoedd; rôl proffesiwn 
y gyfraith; a sut y mae datrys anghydfodau amgen 
yn gweithio. Bydd yn cynnig dadansoddiad manwl 
o waith y farnwriaeth yng nghyswllt dadansoddi 
deddfwriaeth a datblygu cyfraith achosion, ynghyd 
â swyddogaethau’r rheithgor. Darperir dealltwriaeth 
drylwyr o’r amgylchedd y mae’r gyfraith yn 
gweithredu ynddo.   

(ii) Mae’r modiwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer eu 
hastudiaethau eraill yn y Gyfraith yn y Brifysgol 
drwy gyflwyno ystod o sgiliau y bydd rhaid iddynt 
eu meistroli i lwyddo yn yr astudiaethau hynny. Bydd 
hyn yn cynnwys darllen deddfwriaeth ac achosion; 
dadansoddi beirniadol; ysgrifennu traethodau; llunio 
nodiadau achosion a datrys problemau. 

(iii) Dysgir sgiliau ymrysona, cyflwyno llafar ac 
eiriolaeth yn y modiwl drwy ddarlithoedd a 
seminarau. Asesir yr elfen ymrysona yn ffurfiol, gan 
fod hyn yn sgil galwedigaethol o bwys.  

Mae’r modiwl hwn yn greiddiol ar gyfer myfyrwyr 
sydd yn dilyn cynlluniau llB.
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SYSTEMAU CYFREITHIOL A SGILIAU  
AR GYFER CYNLLUNIAU BA

GF14720 Semester 1 a 2

(i) Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i 
strwythur y gyfundrefn gyfreithiol yn lloegr a 
Chymru, yn cynnwys llysoedd a thribiwnlysoedd; 
rôl proffesiwn y gyfraith; a sut y mae’r dull amgen 
o ddatrys cynnen yn gweithio. Dadansoddir 
yn fanwl waith y Farnwriaeth wrth ddehongli 
deddfwriaeth a datblygiad cyfraith achosion, ynghyd 
â swyddogaethau’r rheithgor. Darperir dealltwriaeth 
drylwyr o’r byd y mae’r gyfraith yn gweithredu ynddo.

(ii) Mae’r modiwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer astudio’r 
Gyfraith yn y Brifysgol drwy eu cyflwyno i’r ystod 
o sgiliau y bydd yn rhaid iddynt eu meistroli os 
ydynt am lwyddo yn yr astudiaethau hynny. Bydd 
hyn yn cynnwys darllen deddfwriaeth ac achosion; 
dadansoddi beirniadol; ysgrifennu traethodau; nodi 
achosion a datrys problemau.

Mae’r modiwl hwn yn greiddiol ar gyfer myfyrwyr 
sydd yn dilyn cynlluniau BA.

CYFRAITH CYTUNDEBAU

GF15830 Semester 1 a 2

Mae cyfraith cytundebau’n rhan annatod o fywyd 
pob dydd ac mae’n bwnc sylfaen a fydd yn cael ei 
astudio fel rheol yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun 
gradd. Nod y cwrs yw gosod sylfaen gref yn rheolau 
Cyfraith Cytundebau fel maes cyfreithiol er mwyn i 
eraill adeiladu arno. Mae’r modiwl hwn yn greiddiol 
i fyfyrwyr sydd yn astudio’r gyfraith fel unig bwnc 
neu fel prif bwnc. 

CYFRAITH TROSEDDOL

GF15930 Semester 1 a 2

Pwnc sylfaen yw Cyfraith Troseddau, a rhaid ei 
astudio a llwyddo ynddo er mwyn cael eich eithrio 
o gam cyntaf arholiadau proffesiynol y gyfraith. Un 
yn unig o’r canghennau lawer o’r gyfraith y gellir eu 
hastudio yw’r Gyfraith Troseddau, ond gellid dweud 

mai dyma’r gangen fwyaf a’r un sy’n treiddio i’r rhan 
fwyaf o feysydd. hynny yw, mae’r gyfraith troseddau 
yn cyffwrdd â phob maes arall yng nghyfraith Cymru 
a lloegr. Mae’n dilyn felly fod astudio’r egwyddorion 
cyffredinol sy’n sylfaen i’r gyfraith troseddau yn rhan 
bwysig o unrhyw addysg go iawn yn y gyfraith.

Mae’r modiwl hwn yn greiddiol i fyfyrwyr sydd yn 
astudio’r gyfraith fel unig bwnc neu fel prif bwnc. 

CYFRAITH TROSEDDOL I FYFYRWYR 
TROSEDDEG

TR12220 Semester 1

Bydd Cyfraith Troseddau ar gyfer Troseddegwyr yn 
cyflwyno egwyddorion sylfaenol cyfraith troseddau 
i fyfyrwyr troseddeg y flwyddyn gyntaf, yng nghyd-
destun sylfaen ddamcaniaethol eang troseddeg. Mae 
astudio’r egwyddorion cyffredinol sy’n sail i’r gyfraith 
troseddau yn rhan bwysig o addysg droseddegol.  

Bydd y cwrs yn nodi’r egwyddorion cyffredinol a rhai 
o’r prif amddiffyniadau ac yna’n astudio’r troseddau 
difrifol penodol pwysicaf i alluogi myfyrwyr i weld sut 
y’u cymhwysir. Gosodir y pwyslais ar yr egwyddorion 
sylfaenol. A ellir cael atebolrwydd troseddol heb 
brawf o fai neu fwriad troseddol? A fernir bod 
person yn “bwriadu” canlyniad os gwyddai ei fod yn 
sgil effaith anochel ei ymddygiad bwriadedig? A all 
anwybodaeth o’r gyfraith gyfrif fel amddiffyniad? Beth 
petai person yn bwriadu cyflawni trosedd benodol, 
ond yn rhoi’r gorau i’r syniad cyn ei gyflawni? Bydd 
hyn yn gyfle i fyfyrwyr ystyried rhai materion yn 
ymwneud â dehongliad statudol, a bydd gofyn iddynt 
astudio elfennau o gyfraith achosion. 

Bydd gofyn i’r myfyrwyr gwestiynu a beirniadu’r 
gyfraith, yn ogystal â cheisio ei ddeall. Yna, ystyrir 
y wybodaeth gyfreithiol hon yn ei chyd-destun 
troseddegol fel bo myfyrwyr yn cael dealltwriaeth 
ddyfnach ynglŷn â sut mae’r ddau yn rhyngwynebu 
ac yn cyfuno neu’n gwrthdaro.

Mae’r modiwl hwn yn greiddiol i fyfyrwyr sydd yn 
astudio troseddeg.

CYFRAITH EWROPEAIDD 

GF14030 Semester 1 a 2

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) bellach yn 
cynnwys corff sylweddol iawn o reolau sy’n rheoli 
sbectrwm eang o weithgareddau masnachol a 
chymdeithasol yn yr aelod-wladwriaethau ac mae hi’n 
amhosibl bellach i feithrin dealltwriaeth synhwyrol 
o gyfraith a system gyfreithiol y DU heb wybodaeth 
am yr UE a gorchmynion cyfreithiol Ewropeaidd 
eraill. Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno deunyddiau 
a methodolegau gorchmynion cyfreithiol Ewrop i 
fyfyrwyr ac yn egluro prif nodweddion y systemau 
cyfreithiol sy’n seiliedig ar yr Undeb Ewropeaidd. Bydd 
y modiwl yn canolbwyntio’n benodol ar brosesau 
deddfu; gweithredu a gorfodi cyfraith a pholisi’r 
UE; atebolrwydd cyfreithiol sefydliadau’r Undeb 
Ewropeaidd; y berthynas rhwng yr UE a systemau 
cenedlaethol, ynghyd â meysydd pwysig cyfraith 
sylwedd yr UE, megis y rheolau cyfreithiol sy’n rheoli’r 
farchnad fewnol. Mae’r modiwl yn greiddiol i fyfyrwyr 
sydd yn dilyn cynlluniau llB yn y gyfraith. 

Cyfrifiadureg 
DATBLYGIAD PROFFESIYNOL A PHERSONOL

CC18010 Semester 1 a 2

Mae pob myfyriwr Cyfrifiadureg a Pheirianneg 
Meddalwedd yn y flwyddyn gyntaf yn astudio’r 
modiwl hwn; y mae’n cynnig fforwm ar gyfer dysgu 
holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf gyda’i gilydd mewn un 
grŵp. Mae’r modiwl yn ymdrin â deunydd nas trafodir 
mewn modiwlau penodol eraill ond sy’n hanfodol er 
mwyn gwerthfawrogi pob agwedd ar y maes yn well. 
Mae sgiliau personol trosglwyddadwy yn rhinwedd 
bwysig ar gyfer unrhyw beiriannydd meddalwedd 
ac yn ffurfio rhan bwysig o’r modiwl hwn.

Cymraeg
THEMâU A FFIGURAU LLêN C. 550-1900

CY10110 Semester 1

Arolwg beirniadol o hanes llenyddiaeth Gymraeg 
o’r Oesoedd Canol hyd at Ddaniel Owen. Trafodir 
gweithiau unigol, gwahanol fathau o lenyddiaeth, 
prif syniadau llenyddol y cyfnodau dan sylw, a 
pherthynas llenyddiaeth Gymraeg â llenyddiaethau 
eraill a ddylanwadodd arni o dro i dro.

CYMRAEG DDOE A HEDDIW 1  
(IAITH GYNTAF)

CY10310 Semester 2

Cyfres o ddarlithoedd ar wahanol agweddau ar 
hanes a theithi’r iaith Gymraeg. Trafodir nodweddion 
tafodieithoedd y Gymraeg, enwau lleoedd, enwau 
priod a nifer o bynciau eraill.

SEMINARAU IAITH A LLêN (IAITH GYNTAF)

CY10410 Semester 1 a 2

Seminar iaith a seminar llên bob yn ail wythnos. Y mae 
pwyslais y seminarau iaith ar ysgrifennu yn raenus a 
chywir. Yn y seminarau llenyddol ysgogir trafodaethau 
ar wahanol ffurfiau llenyddol (e.e. y stori fer, y nofel, 
y delyneg, yr awdl, vers libre).

LLENYDDIAETH O 1900 HYD HEDDIW

CY10610 Semester 1

Cyflwyniad i ryddiaith a barddoniaeth yr ugeinfed 
ganrif, gyda rhai gwersi ar feirniadaeth. Darllenir 
nofelau a storïau a cherddi yn cynrychioli cynnyrch 
llenorion Cymraeg y cyfnod diweddar.

CYMRAEG YSGRIFENEDIG 1 (AIL IAITH) 

CY10710 Semester 1

Ymarferion ar gywirdeb iaith a thrafodaethau arni.
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CYMRU: IAITH A DIWYLLIANT (AIL IAITH)

CY12220 Semester 1 a 2

Bydd y modiwl hwn yn gwella safon Cymraeg 
myfyrwyr ail iaith trwy ganolbwyntio ar batrymau 
iaith bob dydd a’u hymarfer ac, ar yr un pryd, 
yn darparu gwybodaeth gefndirol iddynt am 
lenyddiaeth Gymraeg ac am sefydliadau sy’n 
ymwneud â’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Edrychir 
ar bynciau megis y diwydiant llyfrau, y cyfryngau a’r 
celfyddydau yng Nghymru, ar sefydliadau megis yr 
Eisteddfod a’r llyfrgell Genedlaethol, ac ar lenyddiaeth 
gyfoes (gan gynnwys llenyddiaeth boblogaidd).

CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR I

CY12510 Semester 1

Parhad o’r cyflwyniad i fedrau sylfaenol i’r sawl a 
fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar 
gonfensiynau sillafu’r iaith, ffurfiau’r iaith lenyddol, y 
treigladau a phriod-ddulliau.

TRAFOD Y BYD CYFOES DRWY’R GYMRAEG I

CY12810 Semester 1

Modiwl ymarferol ei ogwydd a fydd yn canolbwyntio 
ar ddysgu myfyrwyr ail iaith i ddefnyddio Cymraeg 
llafar cyfoes wrth drafod eu meysydd pwnc 
neilltuol. Dysgir y derminoleg a chysyniadau sy’n 
angenrheidiol i ymdrin â’r Dyniaethau yn y Brifysgol 
a’r byd proffesiynol. Rhoddir sylw i’r iaith lafar safonol 
a chanolbwyntir ar faterion cyfoes sy’n ymwneud â 
Chymru ac â’r byd yn gyffredinol.

CYFLWYNIAD I WYDDELEG MODERN  
A’I LLENYDDIAETH 1

GC10620 Semester 1

Cyflwynir teithi sylfaenol Gwyddeleg Modern gan 
bwysleisio ynganiad Conamara. Cyflwynir hefyd 
lenorion y ganrif hon.

CYFLWYNIAD I WYDDELEG MODERN A’I 
LLENYDDIAETH 2

GC10720 Semester 2

Cyflwynir teithi sylfaenol Gwyddeleg Modern 
gan bwysleisio ynganiad Conamara, yn ogystal â 
chyflwyno llenyddiaeth yr 20 ganrif.

DIWYLLIANT CELTAIDD I

GC10810 Semester 1

Dadansoddi’r term ‘Celt’. Ydy’r Cymry’n Geltiaid? 
ac agweddau eraill ar Geltigrwydd. Nodweddion 
cymdeithasau Celtaidd cynnar, megis paganiaeth.

DIWYLLIANT CELTAIDD II

GC10910 Semester 2

Yma o hyd? Disgrifiadau o’r Celtiaid ar hyd y 
canrifoedd. Pynciau eang eu hapêl mewn llên 
Geltaidd gymharol gyda sylw arbennig i lenyddiaeth 
ganoloesol Iwerddon.

LLYDAWEG I DDECHREUWYR I

ll10120 Semester 1

Cyflwyniad i lydaweg cyfoes. Amcan y cwrs yw 
galluogi’r myfyriwr i gynnal sgwrs elfennol yn yr iaith 
ac i ddechrau ei hysgrifennu a’i darllen.

BEIRDD A LLENORION O 1900 HYD HEDDIW

CY10210 Semester 2

Astudiaeth feirniadol o (i) Detholiad o nofelau a 
storïau (ii) Barddoniaeth y ganrif hon. Yn ogystal ag 
astudio gweithiau awduron sydd eisoes yn awduron 
clasurol, fel Saunders lewis, W J Gruffydd a T h Parry-
Williams, rhoddir sylw hefyd i weithiau gan awduron 
mwy diweddar megis Bobi Jones, Gwyn Thomas a 
Robin llywelyn.

BRASLUN O HANES EIN LLêN 

CY10510 Semester 2

Arolwg beirniadol o brif fannau hanes llenyddiaeth 
Gymraeg:cyflwyniad i’r hengerdd, y Gogynfeirdd, 
Beirdd yr Uchelwyr, llenyddiaeth y Dadeni, yr ail 
ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed ganrif a llên Oes 
Victoria.

CYMRAEG YSGRIFENEDIG 2

CY10810 Semester 2

Trafodaethau ar deithi’r iaith a chyflwyniad i’r defnydd 
ohoni.

CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR II

CY12610 Semester 2

Parhad o’r cyflwyniad i fedrau sylfaenol i’r sawl a 
fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar 
gonfensiynau sillafu’r iaith, ffurfiau’r iaith lenyddol, y 
treigladau a phriod-ddulliau.

CYFLWYNIAD I GYMRAEG PROFFESIYNOL

CY12720 Semester 1 a 2

Mae’r modiwl hwn (ar gael i fyfyrwyr o bob adran 
yn y Brifysgol a lwyddodd i ennill gradd ‘A’ lefel 
A Cymraeg iaith gyntaf ) yn paratoi myfyrwyr ar 
gyfer gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel 
broffesiynol yn y Brifysgol ac yn y gweithle. Ceir 
astudiaeth o ddefnydd a chyweiriau’r iaith gyfoes 
mewn amgylchiadau amrywiol, e.e. ysgrifennu 
academaidd, newyddiaduraeth, cyfieithu ar y 
pryd, addasu a chyfieithu, cadw cofnodion ffurfiol, 
ysgrifennu adroddiadau, ysgrifennu datganiadau i’r 
wasg. Rhaid bod wedi ennill gradd ‘A’ Safon A mewn 
Cymraeg Iaith Gyntaf i ddilyn y modiwl hwn fel arfer.

TRAFOD Y BYD CYFOES TRWY’R GYMRAEG II

CY12910 Semester 2

Modiwl ymarferol ei ogwydd a fydd yn canolbwyntio 
ar ddysgu myfyrwyr ail iaith i ddefnyddio Cymraeg 

llafar cyfoes wrth drafod eu meysydd pwnc 
neilltuol. Dysgir y derminoleg a chysyniadau sy’n 
angenrheidiol i ymdrin â’r Dyniaethau yn y Brifysgol 
a’r byd proffesiynol.

Rhoddir sylw i’r iaith lafar safonol a chanolbwyntir ar 
faterion cyfoes sy’n ymwneud â Chymru ac â’r byd 
yn gyffredinol.

LLYDAWEG I DDECHREUWYR II

ll10220 Semester 2

Parhad o ll10120. Amcan y modiwl yw ehangu 
cwmpas yr hyn y gall y myfyriwr ei ddweud yn 
llydaweg a chyflwyno mwy o wybodaeth gefndirol 
am lydaw a’i llenyddiaeth.

BEGINNING MODERN WELSH I 
(DECHREUWYR)

WE11220 Semester 1

After following this module students will be familiar 
with basic constructions in Welsh which will form a 
grounding for using the language for such things 
as greetings, introduction, expressing opinions and 
discussing simple every day matters. Students will 
also be familiar with using basic spoken and written 
Welsh. This will enable you to further your knowledge 
of the language by using it to make general enquiries 
as to the meaning of words and phrases and asking 
for information in general.

BEGINNING MODERN WELSH II 
(DECHREUWYR)

WE11320 Semester 2

After following this module students will have built 
upon the basic knowledge acquired in module 
WE11220, increasing fluency, vocabulary and 
competence in the language in general. They will be 
familiar with using the Welsh language as a classroom 
language and will have a basis by which knowledge 
and understanding of it can be increased.
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Daearyddiaeth a  
Gwyddorau Daear

POBL A LLE

DA10110 Semester 1

Pwrpas y modiwl yw cynnig cwrs rhagarweiniol 
mewn Daearyddiaeth Ddynol sydd yn archwilio 
pwysigrwydd y cysyniad o le mewn sawl cyd-
destun. Ar ôl cyflwyniad, sy’n nodi’r amryw ffyrdd 
mae daearyddwyr wedi ystyried y cysyniad o le, 
trafodir sawl thema o bwys cyfredol wrth astudio 
lle: sut y dysgir am le gan unigolion; perfformio lle; 
symudolrwydd a globaleiddio; lle’r genedl; eithrio. Yn 
hyn o beth, bydd y modiwl yn sylfaen ar gyfer nifer 
o themâu pwysig a drafodir yng ngweddill y cwrs 
gradd Daearyddiaeth.

CEFN GWLAD A’R DDINAS

DA10210 Semester 1

Bwriad y modiwl yma yw cyflwyno myfyrwyr i 
ddaearyddiaeth wledig trwy gyfrwng arolwg 
eang o faterion sydd yn ymwneud â phobl a 
chefn gwlad. Bydd y modiwl yn caniatáu i fyfyrwyr 
ddatblygu dealltwriaeth o gefn gwlad fel amgylchfyd 
cymhleth a deinamig, gan ddefnyddio ymdriniaethau 
damcaniaethol ac empirig. Cyflwynir myfyrwyr i nifer 
o ffynonellau a dulliau ar gyfer astudio ardaloedd 
gwledig o bersbectif daearyddol.

BYW GYDA RISG 

DA12810 Semester 2

Amcan y modiwl yw i gyflwyno’r myfyrwyr i’r syniad 
o fyw gyda risg. Beth yn union yw risg? Ble mae risg? 
Sut mae unigolion, gwladwriaethau a’r ddynoliaeth 
yn ymateg i risg? Trafodir sawl math o risg sydd yn 
berthnasol i’r byd cyfoes - rhai dynol, ffisegol a rhai 
sy’n cyfuno elfennau dynol a ffisegol. Wrth drafod 
risg, denir sylw at ddaearyddiaeth risg. Yn ogystal, 
canolbwyntir ar y ffyrdd ymarferol, e.e. ym maes 
polisiau cyhoeddus, mae’r ddynoliaeth wedi ymateb 
i risg.

TIWTORIAL DAEARYDDIAETH LEFEL 1

DA11910 Semester 1 a 2

Mae’r cyrsiau craidd mewn Daearyddiaeth yn 
cynnwys dosbarthiadau tiwtorial, sy’n cael eu harwain 
gan diwtoriaid personol academaidd. Rhennir y 
myfyrwyr yn grwpiau bach o tua pump o fyfyrwyr. 
Trwy’r dull hwn o astudio y mae sgiliau personol 
yn cael eu datblygu, mae uchelgais gyrfa yn cael 
ei hystyried, ac mae’r drafodaeth academaidd yn 
troi o gwmpas maes llafur penodol. Bydd y gwaith 
academaidd yn y modiwl Tiwtorial lefel 1 yn edrych 
ar themâu sy’n deillio o’r pynciau a drafodir yng 
ngweddill modiwlau Daearyddiaeth y flwyddyn 
gyntaf, a thrwy ymchwiliad o’r fath bydd cyfres o 
sgiliau astudio academaidd yn cael eu datblygu.

AMGYLCHEDD CYMRU 

DA10810 Semester 2

Bwriad y modiwl yw cyflwyno i fyfyrwyr amryw 
agweddau ar amgylchedd Cymru yn y cyd-destun 
ffisegl a dynol, a’u hannog i ystyried a deall yr 
ymwneud a geir lle y mae’r byd dynol a’r byd ffisegol 
yn cysylltau a’i gilydd. Gan adeiladu ar hyn bydd yn 
gwella dealltwriaeth myfyrwyr o’r newidiadau yn y 
berthynas rhwng pobl a’r amgylchedd yng Nghymru 
dros amser, a’u gwerthfawrogiad o’r cyswllt rhwng 
amgylchedd Cymru a’r prosesu sy’n digwydd ar 
raddfeydd daearyddol eraill. Dysgir y modiwl gan 
ddefnyddio darlithiau a recordiwyd yn ddigidol y 
bydd myfyrwyr yn eu clywed yn eu hamser eu hunain.

METHODOLEG MAES AMGYLCHEDDOL 

DA10910 Semester 2

Mae’r modiwl yn cyflwyno egwyddorion ac arferion 
technegau allweddol a ddefnyddir mewn gwaith 
maes yn nisgyblaethau daearyddiaeth, astudiaethau 
amgylcheddol ac astudiaethau defnyddio tir. Mae’n 
cynnig profiad o ddefnyddio amryw ddulliau 
a thechnegau gwaith maes er mwyn casglu a 
dadansoddi gwybodaeth mewn perthynas â 
daearyddiaeth, yr amgylchedd a defnyddio tir. Dysgir 
y modiwl ar y cyd â staff o Brifysgolion Bangor ac 
Abertawe. Dysgir myfyrwyr o’r sefydliadau hyn ar y 
modiwl hefyd. Dysgir y modiwl ar dri phenwythnos 
(dau ddiwrnod bob penwythnos). 

AMGYLCHEDDAU WYNEB Y DDAEAR 

DA10610 Semester 1

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad gwerthfawr 
i’r prosesau dynamig sy’n gweithredu ar wyneb y 
ddaear. Pwysleisir yr angen i gyfuno dealltwriaeth 
o brosesau cyfoes gyda dealltwriaeth o dirweddau 
cyfoes a hynafol. Cyflwynir a dadansoddir amryw 
o amgylcheddau dros wyneb y ddaear, sylwir ar 
elfennau tirwedd, y prosesau sy’n gweithredu a’r 
problemau a wynebir wrth geisio eu rheoli.

Gwleidyddiaeth Ryngwladol
CYFLWYNIAD I WLEIDYDDIAETH 

RYNGWLADOL

GW10420 Semester 1

Mae’r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i ddadleuon 
y gorffennol a’r presennol ynglŷn â’r rhagolygon ar 
gyfer cynnydd mewn gwleidyddiaeth ryngwladol. 
Mae’r modiwl yn egluro cymwysiadau cyfoes 
traddodiadau canolog syniadaeth ryngwladol a 
dadleuon parhaus ynglŷn â natur gwleidyddiaeth 
y byd a’r posibilrwydd o’i ddiwygio. 

GWLEIDYDDIAETH Y BYD YNG  
NGHYFNOD Y DDAU RYFEL BYD

GW12320 Semester 1

Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i natur ac 
arfer hanes rhyngwladol trwy edrych ar gysylltiadau 
rhyngwladol byd-eang yn ystod cyfnod y ddau ryfel 
byd (1914-1945).

DEFNYDDIO SYNIADAU GWLEIDYDDOL

GW11220 Semester 1

Bwriad y modiwl hwn yw annog myfyrwyr i bwyso 
a mesur gwahanol ddehongliadau o’r modd y dylai 
cymdeithas dda gael ei threfnu. Eir ati i wneud hynny 
trwy gyfrwng astudiaeth o rai o’r prif ideolegau 
gwleidyddol (rhyddfrydiaeth, sosialaeth, ceidwadaeth 
a chenedlaetholdeb) a hefyd i rai o’r prif gysyniadau 
gwleidyddol (e.e. grym, y wladwriaeth, democratiaeth 
a globaleiddio). Ymhellach, rhoddir sylw manwl i 
ddadleuon rhai o feddylwyr gwleidyddol pwysicaf 
y cyfnod modern.

CYFLWYNIAD I WLEIDYDDIAETH 
RYNGWLADOL Y TRYDYDD BYD

GW10620 Semester 2

Mae mwy na 75% o boblogaeth y byd yn byw yn y 
Trydydd Byd, ond yn draddodiadol mae’r rhannau 
hyn o’r byd wedi cael eu gwthio i’r ymylon wrth 
astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol. 
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o 
faterion allweddol gwleidyddiaeth y Trydydd Byd 
ac yn portreadu’r Trydydd Byd fel rhan annatod o’r 
amgylchedd gwleidyddol byd-eang.

RHYFEL, STRATEGAETH A  
CHUDD-WYBODAETH

GW10320 Semester 1

Bwriad y modiwl hwn yw cynnig cyflwyniad i 
astudio strategaeth, i esblygiad rhyfela ac i astudio 
cudd-wybodaeth. Mae’n canolbwyntio ar rôl grym 
mewn cysylltiadau rhyngwladol, sut mae’n cael ei 
ddefnyddio a sut yr asesir posibiliadau ei ddefnyddio. 
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CYMRU YN EWROP

GW11120 Semester 2

Mae’r modiwl yn darparu cyflwyniad i hanes, 
sefydl iadau al lweddol  ac ymar fer  cyfoes 
gwleidyddiaeth yng Nghymru, Prydain a’r Undeb 
Ewropeaidd.

Gwyddorau Biolegol, 
Amgylcheddol a Gwledig
Y DIWYDIANT AMAETHYDDOL –  

SGILIAU CYNLLUN-BENODOL

BG11110 Semester 2

Datblygir y modiwl yn barhad o fodiwl Semester 1 
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu ac mae’n cynnig cyfle i 
fyfyrwyr roi’r sgiliau cyffredinol a ddysgwyd ar waith 
mewn sefyllfa ymarferol.

Mae’r modiwl yn cynnig cyflwyniad i amcanion, 
egwyddorion, arferion a pherfformiad systemau 
ffermio a’r ffactorau naturiol, economaidd a 
chymdeithasol sy’n llunio amaethyddiaeth gyfoes 
a gyrfaoedd yn y sector amaeth.

CYFLWYNIAD I SYSTEMAU  
CYNHYRCHU ANIFEILIAID 

BG11410 Semester 1 a 2

Mae’r modiwl hwn yn gyflwyniad i brif systemau 
cynhyrchu anifeiliaid fferm (cig eidion, defaid, llaeth, 
moch, brwyliaid ac wyau) a’u cynllun yng nghyd-
destun amaethyddiaeth y DU a’r byd. Cyfeirir yn 
benodol at rwystrau economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol i gynhyrchu, a phwysigrwydd iechyd 
a lles anifeiliaid. Tynnir sylw at y cwmpas ar gyfer 
cymhwyso gwybodaeth ac ymchwil wyddonol fel 
sylfaen ar gyfer modiwlau dilynol.

AMRYWIAETH MICROBAU

BG12110 Semester 2

Cynlluniwyd y modiwl er mwyn cyflwyno amrywiaeth 
bywyd microbau i fyfyrwyr a phwysigrwydd micro-
organeddau fel pathogenau, fel cydymddibynwyr 
(e.e. systemau treulio anifeiliaid, mycorhisa ac ati) ym 
miotechnoleg (cynhyrchu bwyd, cynhyrchion fferyllol 
ac ati) ac mewn gweithrediadau ecosystemau.

AMRYWIAETH ANIFEILIAID

BG11520 Semester 1 a 2

Bydd y modiwl yn disgrifio prif grwpiau fertebraidd ac 
infertebrata anifeiliaid. Rhoddir cyflwyniad i ffisioleg 
yr anifeiliaid hyn o ran synhwyro’r amgylchfyd, 
cyhyrau ac ymsymudiad, maeth, endocrinoleg, 
systemau anadlu cardiofasgwlaidd, a homeostasis. 
Defnyddir amrywiaeth eang o enghreifftiau i ddangos 
egwyddorion allweddol. Ar ôl cwblhau’r darlithoedd 
cyflwyniadol, gall myfyrwyr ddewis dilyn llwybr 
sŵoleg neu wyddor anifeiliaid.

SGILIAU ASTUDIO A CHYFATHREBU

BG12410 Semester 1

Bwriad y modiwl yw cyflwyno’r sgiliau allweddol sydd 
eu hangen ar gyfer gyrfa academaidd a phroffesiynol 
lwyddiannus megis rheoli amser, meddwl yn 
feirniadol a dysgu myfyriol. Agwedd bwysig ar y 
modiwl fydd cyflwyno ystod o bynciau ymchwil 
megis gwerthuso tsetunau, asesu data ansoddol 
a mesurol a chyfathrebu ar lafar, yn ysgrifenedig ac 
yn weledol. Cyflwynir cynnwys y modiwl drwy ystod 
o ffurfiau gan gynnwys darlithoedd, dosbarthiadau 
tiwtorial ac e-ddysgu.

LLYSTYFIANT AC ECOSYSTEMAU

BG12920 Semester 2

Bydd y modiwl yn cyflwyno llystyfiant naturiol a 
chnydau, yng nghyd-destun ehangach cymunedau, 
cynefinoedd ac ecoleg fyd-eang. Fe’i cynlluniwyd 
er mwyn cyflwyno’r sgiliau sylfaenol a dealltwriaeth 
ecolegol i fyfyrwyr a fydd o bosibl yn chwilio am 
yrfa yn ymwneud ag arolygu ecolegol neu reolaeth 
cefn gwlad. Ond mi fydd ar yr un pryd yn wybodaeth 
sylfaenol i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn ymchwil 
gwyddor planhigion neu wella cnydau.

DATBLYGU A RHEOLI CYNEFINOEDD  
YM MHRYDAIN

BG10810 Semester 2

Bydd y modiwl hwn yn archwilio’r rhyngberthynas 
rhwng ffactorau naturiol a gweithrediadau gan 
ddyn sy’n arwain at ddatblygu’r prif grwpiau o 
gynefinoedd daearol a geir ym Mhrydain: coetiroedd; 
glaswelltiroedd; cymunedau arfordirol, ucheldirol 
a mynyddig; rhostiroedd a mignenni; corsydd a 
ffeniau; cynefinoedd ymylol a thros dro; a thiroedd 
âr. Ystyrir y defnydd o’r cynefinoedd hyn at ddibenion 
masnachol amrywiol ochr yn ochr â gwerth i fywyd 
gwyllt a’r tirwedd. Bydd y modiwl yn ystyried i ba 
raddau y gall gwahanol fathau o gynefin wasanaethu 
fel elfennau allweddol o dirwedd amlswyddogaethol; 
y pwysau ar y cynefinoedd hyn gan gystadleuwyr; a’r 
gorchmynion, y polisau a’r cynlluniau sydd mewn lle 
er mwyn dylanwadu ar reolaeth y cynefinoedd hyn.
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Hanes a Hanes Cymru 
ARGYFWNG, GWRTHRYFEL A FFYDD 

 YN EWROP C. 1000-1540

hA10820 Semester 1

Bwriad y modiwl yw rhoi cyflwyniad i nifer o brif 
themâu a datblygiadau pwysig yr Oesoedd Canol. 
Edrychir yn arbennig ar ffydd, argyfwng a gwrthryfel, 
gan weld defosiwn ac awdurdod yn y gymdeithas 
yn ogystal â’r newidiadau a’r heriau economaidd, 
crefyddol a gwleidyddol oedd yn bygwth y rhain. 
Rhoddir sylw i Ewrop yn gyffredinol ond Prydain 
yn fwy penodol. Y nod yw darparu sylfaen ar gyfer 
astudio’r Oesoedd Canol yn fanylach yn Rhan II.

CYFLWYNO HANES

hA12120 Semester 1

Amcan y cwrs hwn yw rhoi i’r myfyrwyr hynny nad 
ydynt wedi astudio hanes ar lefel gradd rai o’r ‘sgiliau’ 
pwysicaf, er mor sylfaenol ydynt, y bydd eu hangen 
arnynt yn ystod eu gradd. Trwy gyfres o seminarau 
cyflwynir i’r myfyrwyr amrediad o sgiliau, technegau 
ac ymarferion fydd yn cynnwys elfennau sylfaenol 
sydd yn ymwneud ag astudiaethau israddedig yn 
ogystal ag arferion yr hanesydd. Bydd darlithoedd 
atodol yn ychwanegu at y dull hwn sy’n seiliedig 
ar sgiliau ac yn nodi’n fras y materion hynny sy’n 
ganolog i waith yr hanesydd.

OES Y FICTORIAID

hA13820 Semester 2

Roedd Oes y Fictoriaid yn gyfnod o drawsnewidiadau 
aruthrol ar draws diwylliant a chymdeithas. Roedd 
y byd ar ddiwedd bywyd Fictoria yn un gwahanol 
iawn i’r byd fel yr oedd ar gychwyn ei theyrnasiad. 
Bydd y modiwl yma yn cynnig cyflwyniad i hanes 
diwylliannol a deallusol yr oes. Bydd myfyrwyr yn 
cael cyfle i astudio ystod o themâu megis addysg, 
crefydd, diwylliant poblogaidd a gwyddoniaeth. Fe 
fyddant yn cael cyfle i brofi nifer o’r gwahanol ffyrdd 
mae haneswyr wedi trafod y cyfnod ac i ddatblygu 
gwybodaeth o’r adnoddau hanesyddol gwahanol 
sydd ar gael er mwyn astudio oes Fictoria.

CONCWEST, UNO A HUNANIAETH  
YNG NGHYMRU, 1250-1800

hC11120 Semester 2

Nod yr astudiaeth hon ar Gymru’r oesoedd canol a’r 
cyfnod modern cynnar yw cynnig rhagarweiniad 
i rai o brif themâu hanes Cymru cyn datblygiad 
diwydiant sylweddol. Ceisir olrhain prif ddatblygiadau 
yn hanes y wlad o gyfnod grym y tywysogion yn y 
drydedd ganrif ar ddeg hyd at yr arwyddion cynnar 
o radicaliaeth wleidyddol ar ddiwedd y ddeunawfed 
ganrif. Rhoddir sylw drwy gydol y cwrs i ymateb pobl 
Cymru i’r newidiadau o ran awdurdod a llywodraeth.

GRYM, PROTEST A CHYMDEITHAS YNG 
NGHYMRU FODERN 1850-1997

hC11220 Semester 2

Gan gychwyn drwy olrhain newidiadau cymdeithasol 
ac economaidd ail hanner y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, bydd y modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
i astudio cyfnod cynhyrfus gyda chanlyniadau 
economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol 
pellgyrhaeddol. Bydd y modiwl yn astudio tra-
arglwyddiaeth y Blaid Ryddfrydol a’r Blaid lafur 
yn eu tro, yn ogystal â mudiadau poblogaidd 
megis Anghydffurfiaeth radical, y mudiad o blaid 
pleidlais i ferched, undebaeth lafur a mudiadau 
cenedlaetholgar. Bydd cyfle hefyd i astudio sut 
effeithiodd y cyd-destun Prydeinig a grymoedd 
byd-eang ar wleidyddiaeth a chymdeithas Cymru.

CYMRU YN OES Y CHWYLDRO, 1773 – 1850

hC11420 Semester 2

Nod yr astudiaeth hon ar Gymru yn oes y 
chwyldroadau ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif yw 
cynnig rhagarweiniad i rai o brif themâu hanes Cymru 
mewn cyfnod o newid economaidd, diwylliannol a 
gwleidyddol prysur. Dadansoddir strwythur grym 
yn y gymdeithas ynghyd â’r ymateb yng Nghymru 
i’r chwyldro diwydiannol, y chwyldro yn America 
a’r chwyldro yn Ffrainc. Yn ogystal, trafodir effaith y 
Rhyfeloedd Napoleonaidd ar Gymru a’r mudiadau 
radicalaidd a ddatblygodd yn eu sgil.

Ieithoedd Ewropeaidd 

HANES A DIWYLLIANT EWROPEAIDD

IE10420 Semester 1 a 2

Mae’r modiwl hwn yn cynnig arolwg o fudiadau 
allweddol yn syniadaeth a diwylliant Ewrop, yn 
ogystal â digwyddiadau hollbwysig ‘Ewropeaidd’ 
sydd hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at hanes y byd: 
Chwyldroadau gwleidyddol y 19eg Ganrif, y Chwyldro 
Diwydiannol, Twf Cenedlaetholdeb, Syniadau newydd 
fel Sosialaeth a Chomiwnyddiaeth, Twf Ffasgaeth, 
a’r ddau Ryfel Byd, er enghraifft. Yn ystod hanner 
cyntaf y cwrs, fe fydd yn canolbwyntio ar y 18fed a’r 
19eg Ganrif, ac yn edrych ar gyd-destun hanesyddol 
a chymdeithasol Ewrop ar drothwy’r Oes Fodern. 
Edrycha’r modiwl ar yr Oes Oleuedig, a’r 19eg ganrif 
a’r Oes Ramantaidd. Mae’r ail dymor yn canolbwyntio 
ar yr ugeinfed ganrif hyd at y presennol.

Y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg
Ffiseg

FFISEG GLASUROL I 

FG11010 Semester

Mae’r modiwl yn datblygu dealltwriaeth o 
egwyddorion a thechnegau perthnasol i ffiseg 
thermol a ffiseg golau. Rhoddir cyflwyniad i ffiseg 
thermol gyda sylw i brosesau macrosgopig a 
microsgopig yn cynnwys y theori ginetig. Ystyrir 
opteg geometregol a natur donnog golau a’u 
cymwysiadau mewn technoleg fodern. Disgrifir 
hefyd weithrediad y laser. Mae pwyslais ar ddatrys 
problemau a fydd yn cynnwys ymarferion rhifiadol.

GRYMOEDD NATUR 

FG11120 Semester 2

Mae’r modiwl hwn yn trafod y grymoedd mewn 
meysydd disgyrchiant ac electrostatig ac yn eu 
disgrifio yn nhermau’r ddeddf wrthdro sgwâr gydag 
enghreifftiau darluniadol. Disgrifir hefyd y meysydd 
a’r potensialau cysylltiedig. Defnyddir gwefr a 
cherrynt trydanol, meysydd magnetig ac anwythiad 
electromagnetig i ddisgrifio gweithrediad cylchedau 
trydanol a phriodweddau deuelectrig a magnetig 
defnyddiau. Mae’r modiwl hefyd yn cyflwyno’r ffiseg 
sylfaenol sy’n greiddiol i ffiseg atomig, niwclear a 
gronynnau.

FFISEG LABORDY II

FG05510 (Blwyddyn Sylfaen)

Mae’r pwyslais yn y modiwl hwn ar hyfforddi’r 
myfyrwyr i ddefnyddio cyfarpar labordy sylfaenol, 
ar gymhwyso’r technegau dadansoddi cyfeiliornad a 
gyflwynwyd yn y modiwl blaenorol, ac ar ddehongli 
canlyniadau yn feirniadol er mwyn dod i gasgliadau 
dibynnol. Datblygir sgiliau cyflwyno gwaith yng 
nghyd-destun yr arbrofion.
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Mathemateg

GEOMETREG GYFESURYNNOL  
A FECTORAIDD

MT10110 Semester 1

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno rhai o syniadau 
hanfodol geometreg - pwyntiau, llinellau, cromliniau, 
planau ac arwynebau - mewn dull dadansoddol, 
yn defnyddio iaith geometreg gyfesurynnol. Caiff 
conigau eu dosbarthu yn nhermau eu hafaliadau a 
nodweddion geometreg. Mae’r cysyniadau o dangiad 
a normal hefyd yn cael eu datblygu.

TEBYGOLEG

MT10310 Semester 1

Mae’r modiwl hwn yn cynnig sylfaen mewn 
tebygoleg ac yn rhagarweiniad angenrheidiol 
i  unrhyw astudiaeth ddilynol o ystadegau 
mathemategol ac ymchwil gweithredol. Rhoddir 
pwyslais ar fodelu gwir sefyllfaoedd, gan gynnwys 
cyfrifon tebygolrwydd wedi’u seilio ar broblemau 
ystadegol. Bydd y technegau mathemategol sydd 
eu hangen yn cael eu cyflwyno neu eu hadolygu fel 
rhan annatod o’r cwrs.

DADANSODDI MATHEMATEGOL

MT11110 Semester 2

Cwrs cyntaf mewn Dadansoddi Mathemategol 
sy’n anelu at ateb rhai o’r cwestiynau sy’n cael 
eu hanwybyddu yn natblygiad calcwlws. Bydd y 
cysyniadau canolog o derfan a di-doriant yn cael 
eu cyflwyno a’u defnyddio i brofi’n fanwl rai o’r 
damcaniaethau sylfaenol mewn dadansoddi. Mae’r 
syniadau hyn yn chwarae rhan elfennol yn natblygiad 
mathemateg wedi hyn.

HAFALIADAU DIFFEROL

MT11210 Semester 2

Gellid dadlau mai mathemateg yw’r ffordd fwyaf 
effeithlon a llwyddiannus o ddisgrifio’r byd go iawn. 
Pwrpas y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i’r 
syniad o fodelu mathemategol ac i ddatblygu’r sgiliau 
technegol ar gyfer datrys y problemau mathemategol 
sy’n codi mewn cymwysiadau. Bydd y maes llafur yn 
cynnwys technegau o integriad, hafaliadau differol 
gradd gyntaf ac hafaliadau differol llinol trefn dau. 
Bydd enghreifftiau yn cael eu cymryd o fioleg, 
economeg a ffiseg.

YSTADEGAETH

MT11310 Semester 2

Mae’r modiwl hwn yn anelu at ddatblygu modelau 
tebygolrwydd cyffredin sy’n gymwys ag amrywiaeth 
o sefyllfaoedd ynghyd ag egluro eu defnydd mewn 
casgliad ystadegol. Mae cyflwyniad i’r ddamcaniaeth 
o amcangyfrif hefyd yn cael ei gynnwys.

Mathemateg a Ffiseg

ALGEBRA A CHALCWLWS

MT10020 Semester 1

Mae’r modiwl hwn yn anelu at gyflwyno myfyrwyr 
i syniadau algebra drwy astudio rhifau cymhlyg 
a pholynomialau; sefydlu dealltwriaeth eglur o’r 
cysyniadau o derfan a deilliad; datblygu sgiliau 
technegol wrth wneud amcangyfrifon yn defnyddio 
terfannau a deilliadau er mwyn datblygu technegau 
ar gyfer penderfynu integrynnau pendant ac 
amhendant.

DYNAMEG GLASUROL

MT14010 Semester 1

Datblygu dealltwriaeth o egwyddorion dynameg 
glasurol yw nod y modiwl hwn. Ystyrir dynameg 
sylfaenol yn cynnwys cinemateg gronyn, deddfau 
mudiant Newton, gwaith ac egni a chadwraeth 
momentwm. Cyflwynir hefyd theori osgiliadau a 
thonnau yn cynnwys yr osgiliadur harmonig clasurol, 
cyseiniant, hafaliad ton, arosodiad tonnau a’r effaith 
Doppler. Rhoddir pwyslais ar ddatrys problemau a 
darperir enghreifftiau rhifiadol i’r myfyriwr ymarfer.

ALGEBRA A CHALCWLWS PELLACH

MT11010 Semester 2

Nod y modiwl hwn yw astudio sefyllfaoedd ble mae 
ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi’n naturiol 
mewn Mathemateg. Mae ffwythiannau llinol yn 
arwain at dechnegau i ddatrys hafaliadau llinol a 
damcaniaeth elfennol matrics. Mae ffwythiannau 
aflinol yn arwain at astudiaeth o ddeilliadau rhannol 
ac integrynnau lluosol.

CYNLLUNIO GYRFA A DATBLYGU SGILIAU

MT12910 Semester 2

Mae’r modiwl hwn yn darparu cyfle i ddatblygu 
amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy sydd wedi eu 
cynllunio i ychwanegu at brofiadau dysgu’r myfyrwyr 
ac i wella’u rhagolygon cyflogaeth. Cyflwynir nifer 
o becynnau TG, a datblygir sgiliau perthnasol 
drwy baratoi Curriculum Vitae, gwaith grŵp a rhoi 
cyflwyniadau ar destunau mewn Mathemateg neu 
Ffiseg. Mae’r portffolio Cynllunio Datblygiad Personol 
(CPD) yn berthnasol i’r cwrs a fydd yn gosod sail i 
sgwrs gyda’r Tiwtor Personol.

Rheolaeth a Busnes
CYFLWYNIAD I RHEOLAETH

MR10520 Semester 1 a 2

Bwriad y modiwl hwn yw rhoi cyflwyniad i’r myfyrwyr 
i rai o’r prif gysyniadau a materion cyfredin sy’n 
ymwneud ag astudio rheolaeth a sefydliadau. Mae 
seminarau cyfrwng Cymraeg ar gael.

CYFLWYNIAD I’R AMGYLCHEDD BUSNES

MR10620 Semester 1 a 2

Mae’r modiwl hwn wedi ei gynllunio i gyflwyno i 
fyfyrwyr ddeinameg yr amgylchedd busnes cyfoes 
a’r prif rymoedd sy’n gyfrifol am siapio ac ail-siapio’r 
amgylchedd hwnnw. Darperir seminarau cyfrwng 
Cymraeg. 

Seicoleg
CYFLWYNIAD I SEICOLEG: YMCHWIL A 

CHYFATHREBIAD

SC11320 Semester 1 a 2

Mae’r modiwl hwn yn cynnig cyflwyniad i ddulliau 
ymchwil mewn seicoleg ac mae’n rhoi sylfaen 
bwysig i fyfyrwyr ar gyfer astudiaeth bellach o’r 
pwnc. Cyflwynir y derminoleg sylfaenol a chysyniadau 
dulliau ymchwil ansoddol a meintiol, ynghyd â 
chyflwyniad i foeseg a chanllawiau ymchwil. 
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CANOLFAN GWASANAETHAU’R GYMRAEG
Mae Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac yn 
cynorthwyo’r Brifysgol i weithredu’n ddwyieithog. Mae ei gwaith yn cynnwys:

• Cefnogi adrannau academaidd i ddatblygu prosiectau drwy’r Gymraeg;
• Darparu gwasanaeth cyfieithu;
• Cynnig a chydlynu gwasanaeth cefnogi cynhwysfawr i staff a myfyrwyr;
• Gweithredu gofynion Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol. 

Gallwn ni eich cynghori a’ch helpu chi os oes gennych unrhyw gwestiynau. Cysylltwch â 
Dr Mari Elin Jones (mlj@aber.ac.uk / 01970-622045)

UMCA
Pwrpas UMCA – Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth – yw gwasanaethu 
anghenion Cymraeg ein myfyrwyr a’u cynrychioli’n effeithiol. Mae UMCA 
yn undeb deinamig a gweithgar iawn sydd â hanes o frwydro dros achosion 

myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Yn ogystal â hynny, rydym yn darparu gwersi i ddysgwyr 
yn rhad ac am ddim ac yn cyfathrebu gyda myfyrwyr o wledydd eraill am y Gymraeg. 
Mae UMCA hefyd yn trefnu pob math o nosweithiau adloniant Cymraeg trwy gydol y 
flwyddyn. Rydym hefyd yn ariannu nifer o gymdeithasau poblogaidd y bydd myfyrwyr 
UMCA yn cymryd rhan ynddynt yn ystod y flwyddyn . Mae swyddfa UMCA yn Neuadd 
Pantycelyn, drws nesaf i’r lolfa, ond dyw hyn ddim yn golygu nad oes croeso i fyfyrwyr o 
Neuaddau eraill. Os ydch chi’n siarad Cymraeg neu’n dysgu – ymunwch ag UMCA!


