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Croeso i Aber
Croeso cynnes iawn i chi i Brifysgol Aberystwyth ac i 
ddechrau pennod newydd gyffrous yn eich bywyd. 

Rwy’n hyderus y bydd eich cyfnod yma yn bleserus ac yn werth chweil. 

Mae hwn yn lle go arbennig i astudio ynddo. Mae gennym wreiddiau dwfn yn y 
gymuned ddwyieithog fyrlymus hon, ond mae gennym olwg hefyd ar y byd mawr y tu 
allan. Mae dylanwad ein hymchwil yn cael effaith fyd-eang, ac mae ein graddedigion 
yn ein gadael â'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i fynd ymhellach mewn bywyd. 

Yn ogystal â'ch datblygu'n academaidd, byddwch hefyd yn gwneud ffrindiau oes yn y brifysgol, 
ac fe gewch ddigonedd o gyfleoedd i gymdeithasu a mwynhau cwrdd â phobl newydd mewn 
amgylchfyd diogel. 

Pan fyddwch yn ein cyrraedd ym mis Medi, bydd gennym arlwy eang ar eich cyfer yn rhan o’r 
Croeso Mawr, gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau i chi eu mwynhau, a hynny wyneb yn 
wyneb ac ar-lein. Hwn fydd eich cyfle i ymgyfarwyddo â’r amgylchfyd o’ch cwmpas, i gwrdd â staff 
eich adran ac i roi cynnig ar bethau newydd. Cewch gyfle hefyd i gael rhagor o wybodaeth am 100 
a mwy o wahanol glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr. 

Ewch ar grwydr drwy ein tref hyfryd lan môr, ei siopau annibynnol a’i chaffis hamddenol dirifedi. 
Hoff ddefod gan bawb yw cerdded hyd y prom a chicio'r bar am lwc dda wrth ichi gyrraedd y 
rheiliau ar droed Craig Glais. Dywed rhai bod gwneud hyn yn gwarantu y cewch radd dda (ond fe 
allaf eich sicrhau bod yna ffyrdd mwy dibynadwy o wneud hynny). 

Gall yr wythnosau cyntaf mewn prifysgol fod ychydig yn frawychus, ond rydym ni'n gymuned 
hynod gyfeillgar a chefnogol ac fe fydd yma wastad rywrai y gallwch droi atynt am gymorth. Gall 
staff ein Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd gynnig cyngor gwych. Gallwch hefyd 
siarad â'ch Tywysydd Cyfoedion yn eich adran, eich Tiwtor Personol, un o dîm gwirfoddolwyr Aber 
neu'r Cynorthwywyr Preswyl. Fel eich Is-Ganghellor, rwyf bob amser yn barod i wrando ar yr hyn 
sydd gan y myfyrwyr i'w ddweud, felly mynnwch air â mi ar y campws, neu e-bostiwch  
is-ganghellor@aber.ac.uk. 

Mae’r deunaw mis diwethaf wedi bod yn gyfnod heriol i bob un ohonom. Serch hynny, edrychaf 
ymlaen yn awr at gwrdd â chi, a hynny â hyder ac optimistiaeth gynyddol am y flwyddyn sydd ar 
gychwyn. Dymunaf bob llwyddiant a hapusrwydd ichi wrth ichi gychwyn ar y daith hon tuag at 
ennill eich gradd.  

 

Yr Athro Elizabeth Treasure 
Is-Ganghellor

Helo i bawb a chroeso i Aberystwyth! 

Dafi ydw i a fi ydi Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA 
(Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) eleni. 

Mae Aberystwyth yn ardal brydferth dros ben gyda chymuned 
glos iawn, yn enwedig y gymuned Gymraeg. Felly peidiwch â bod 
ofn neidio yn syth i mewn i fywyd yn y brifysgol. Mae gennym ni 
rywbeth at ddant pawb, o dimoedd rygbi'r Geltaidd i gorau Aelwyd 
Pantycelyn. Ac os nad ydych yn dod o hyd i'r grŵp rydych yn chwilio 
amdano, gallwch greu clwb newydd; cerwch amdani, mae UMCA yn 
croesawu syniadau newydd.  

Un o’m mlaenoriaethau eleni yw sicrhau eich bod yn mwynhau eich cyfnod yma yn 
Aberystwyth gan greu atgofion bythgofiadwy a chreu ffrindiau am oes. Os ydych yn ansicr o unrhyw 
beth dewch i'm gweld.  Mae gen i swyddfa yn yr Undeb a hefyd swyddfa ym Mhantycelyn. Peidiwch 
â bod ofn dod i ddweud helo. Cofiwch fy mod i, aelodau UMCA a’r Undeb ehangach yma i'ch 
cefnogi a’ch helpu trwy gydol eich amser fel myfyriwr; a prif nôd yr Undeb ydi sicrhau fod myfyrwyr 
Aber yn caru bywyd myfyriwr.

Ar ôl blwyddyn o ddod 'nôl i’n bywyd a threfniannau arferol, gwyneba UMCA a’r Brifysgol 
ehangach blwyddyn gyffrous arall eleni. Gobeithio y cawn flwyddyn di-drafferth i barhau gyda’n 
digwyddiadau ac i wthio Pantycelyn ymhellach fel ein canolbwynt i gymuned Cymraeg Aber. 
Hefyd, wrth i ni fynd ati i ddathlu pen-blwydd y Brifysgol, gobeithio y gallwn fod yn rhan fawr o’r 
digwyddiadau yma, gan ddathlu cyfraniad y gymuned Cymraeg dros y 150 blwyddyn ddiwethaf.

Ond anghofiwch am hynny rŵan, le bynnag ydych chi, yn Fferm Penglais neu ym Mhantycelyn, 
cerwch allan i gwrdd â’ch ffrindiau newydd a mwynhewch eich wythnos fel glasfyfyriwr. Gwnewch y 
gorau o bob cyfle. Mae’ch amser fel myfyrwyr wir yn hedfan heibio. 

Gan edrych ymlaen i’ch gweld o gwmpas y lle dros y flwyddyn nesaf. 

Mwynhewch!

Dafi 
Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA 2022-23

umcstaff@aber.ac.uk 
Dilynwch @UMCA a @UMAberSU ar y cyfryngau Cymdeithasol
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Y Croeso Mawr a 
gweithgareddau 
ymgartrefu

A ninnau’n cyfri’r dyddiau cyn dechrau’r flwyddyn academaidd 
newydd, gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at ymuno â ni 
ym mis Medi.

Mae cwrdd â phobl a gwneud ffrindiau newydd yn rhan hanfodol o’r profiad 
prifysgol, ac rydym am sicrhau eich bod yn cael pob cyfle posib i gymdeithasu, 
ymlacio, cadw’n heini a chael hwyl yn ddiogel.

Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi trefnu rhaglen o weithgareddau a 
digwyddiadau ar eich cyfer erbyn ichi gyrraedd yma. Cewch ragor o wybodaeth am 
y Croeso Mawr ar dudalennau 12 a 13.

Cewch gyfle i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol hefyd, gan gynnwys cerddoriaeth, 
chwaraeon, dysgu ychwanegol a digwyddiadau gyrfaoedd, gwirfoddoli a 
mentergarwch. Bydd digon o gyfle ichi felly gwrdd â phobl sy’n rhannu’r un 
diddordebau â chi, i ganlyn eich diddordebau neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Wrth ichi ymbaratoi i ymuno â ni erbyn y tymor newydd, byddwn yn cadw mewn 
cysylltiad â chi dros e-bost i rannu gwybodaeth a diweddariadau pwysig â chi. 
Gallwch hefyd fynd i:  
www.aber.ac.uk/croeso
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Ein campws

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Cyfleusterau academaidd

Llyfrgell

Y Ganolfan Chwaraeon

Carwyn 
James

Undeb y 
Myfyrwyr

Cyfleusterau 
academaidd

Canolfan y 
Celfyddydau

Llyfrgell y 
Gwyddorau 

Ffisegol

Pantycelyn

Llety myfyrwyr
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Cyrraedd  
a llety

 Swyddfa Preswylfeydd: 01970 622984
 Llinell Gymorth 24/7 y Brifysgol:  

01970 622900
 llety@aber.ac.uk   
 www.aber.ac.uk/llety

Symud i lety'r 
Brifysgol
Mae’r Tîm Preswylfeydd a 
Llety yn edrych ymlaen i roi 
croeso cynnes i chi. Rydyn 
ni yma 24 awr y dydd, 7 
diwrnod yr wythnos i wneud 
yn siŵr bod eich llety yn rhoi’r 
man cychwyn sydd ei angen 
arnoch ar gyfer cynnal eich 
astudiaethau academaidd. 

Bydd eich llety yn y Brifysgol 
yn barod i chi symud i mewn 
o 10:00 ddydd Iau 22 Medi 
2022. Sylwch os gwelwch yn 
dda mai o ddydd Gwener 23 
Medi ymlaen y bydd modd i 
breswylwyr neuadd Pantycelyn 
symud i mewn. Er mwyn ein 
helpu i reoli’r broses cyrraedd 
yn ddiogel, bydd gofyn i chi 
archebu amser a dyddiad 
cyrraedd wrth gwblhau eich 
Rhaglen Sefydlu sydd yn eich 
Pecyn Trwydded Llety cyn i 
chi gyrraedd. 

Cewch wybodaeth 
ychwanegol ynglŷn â 
chyrraedd, gan gynnwys 
mapiau, ar ein gweddalen 
‘Symud i mewn’  
www.aber.ac.uk/cy/
accommodation/new-
students/moving-in

Yn achos y rhan fwyaf o’r 
neuaddau, eich allwedd i’r 
llety fydd eich Cerdyn Aber. 
Dilynwch y cyfarwyddiadau 
a anfonir atoch mewn neges 
e-bost i gael rhagor o fanylion 
am wneud yn sicr bod eich 
Cerdyn Aber yn barod i chi 
pan gyrhaeddwch.

Pryd mae angen i mi 
gyrraedd Aberystwyth?
Y prif gyfnod cyrraedd ar gyfer myfyrwyr sy'n 
byw mewn llety prifysgol yw rhwng dydd Iau 
22 a dydd Sadwrn 24 Medi (gweler tudalen 9 
am fanylion pellach).  

Bydd angen i bob myfyriwr israddedig ac 
uwchraddedig newydd fod yn Aberystwyth 
erbyn dydd Llun 27 ar gyfer yr Wythnos 
Ymgartrefu. 

Casglu allweddi  
Sut i gasglu allwedd eich ystafell: 
Yn gyntaf oll, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau eich 
Rhaglen Sefydlu sydd ar gael yn y Pecyn Trwydded Llety cyn 
cyrraedd, ac wedi archebu amser a dyddiad symud i mewn.  

Lletyau Cyfnod symud i mewn Lleoliad casglu 
allweddi

Pentre Jane Morgan 
(PJM)

Amseroedd cyrraedd 
ar gael rhwng 10:00 a 
18:00.
Dydd Iau 22 a Dydd 
Sadwrn 24 Medi*

Lolfa Pentre  
Jane Morgan,  
SY23 3TE ar yr 
amser cyrraedd a 
drefnwyd.

Cwrt Mawr, Rosser, 
Rosser G a Trefloyne.

Amseroedd cyrraedd 
ar gael rhwng 10:00 a 
18:00.
Dydd Iau 22 a Dydd 
Sadwrn 24 Medi*.

Lolfa Rosser, 
SY23 3LH ar yr 
amser cyrraedd a 
drefnwyd.

Fferm Penglais. Amseroedd cyrraedd 
ar gael rhwng 10:00 a 
18:00.
Dydd Iau 22 a dydd 
Sadwrn 24 Medi*.

Y Sgubor,  
Fferm Penglais,  
SY23 3FH ar eich 
amser cyrraedd.

Pantycelyn. Amseroedd cyrraedd ar 
gael rhwng 10:00 a 18:00 
ddydd Gwener 23 a 
dydd Sadwrn 24 Medi*.

Pantycelyn,  
SY23 3FL ar eich 
amser cyrraedd.

*Nodwch os gwelwch yn dda y bydd opsiwn i roi cais i mewn i gyrraedd 
tu allan i’r oriau hyn os oes angen.  

Myfyrwyr sy’n 
cyrraedd yn 
gynnar. 

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau BVSc 
Milfeddygaeth, BSc Nyrsio (Oedolion a Iechyd 
Meddwl), TAR archebu slotiau cyrraedd cynnar 
oherwydd eu bod yn dechrau’n gynt na gweddill y 
Brifysgol. Gall myfyrwyr BSc Nyrsio a TAR symud 
i’w llety o 3 Medi a myfyrwyr BVSc Milfeddygaeth 
rhwng 17 ac 18 Medi (mwy o fanylion am 
ddigwyddiadau ymgartrefu ar t.13). 
Nodwch os gwelwch yn dda fod amseroedd i 
gyrraedd yn gynnar o 8 Medi ymlaen ar gael i 
fyfyrwyr rhyngwladol. 

Myfyrwyr sy’n 
cyrraedd yn 
hwyr.

Bydd sesiynau ar gael o ddydd Llun 26 Medi 
ymlaen – bydd mwy o wybodaeth ar sut i wneud 
cais i gyrraedd yn hwyr wedi ei chynnwys yn y 
Rhaglen Sefydlu. 

Bydd gwybodaeth ar ble i gasglu allweddi ar gyfer myfyrwyr sy’n 
cyrraedd yn gynnar neu’n hwyr ar gael ar y weddalen ganlynol: 
www.aber.ac.uk/cy/accommodation/new-students/moving-in 

Er ein bod yn pwysleisio pwysigrwydd cadw at yr amser rydych 
wedi ei archebu i symud i mewn, rydym yn gwerthfawrogi y gall 
amgylchiadau annisgwyl ohirio eich amser cyrraedd. Fel rhan 
o’r wybodaeth ymuno olaf y byddwch yn ei derbyn, byddwn yn 
sicrhau eich bod yn gwybod sut i’n diweddaru ni, a bydd ein 
tîm yn barod i’ch croesawu pan gyrhaeddwch y campws (mae’r 
gwasanaeth hwn yn gweithredu 24 awr y dydd).  

Cadwch lygad am aelodau Tîm-A 
mewn crysau-t coch a fydd yn 
ateb eich cwestiynau, yn eich 
cyfeirio i’r lleoliadau cywir neu at 
gefnogaeth bellach lle bo angen.  
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Cofrestru
Cyn ichi ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol 
Aberystwyth yn swyddogol, mae'n rhaid ichi 
gwblhau'r broses gofrestru.

Gallwch weld yr amserlen gofrestru a dod o hyd i 
ragor o wybodaeth am sut i gofrestru ar-lein yma: 

www.aber.ac.uk/cofrestru-israddedig  
www.aber.ac.uk/cofrestru-uwchraddedig 

Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'r Tîm 
Gweinyddiaeth Myfyrwyr yn y Gofrestrfa 
Academaidd os na fyddwch yn gallu cofrestru 
mewn pryd.

 Tîm Gweinyddiaeth Myfyrwyr y Gofrestrfa 
Academaidd: 01970 622290 neu 622787 
neu 628515.  

 Ymholiadau gan fyfyrwyr israddedig - 
ugfstaff@aber.ac.uk  

 Ymholiadau gan fyfyrwyr uwchraddedig - 
pgsstaff@aber.ac.uk

Dilysu
(Myfyrwyr israddedig a sylfaen y DU yn unig)

Rhaid ichi fod yn barod i ddarparu tystiolaeth 
ddigonol o'ch cymwysterau naill ai cyn 
cofrestru neu yn ystod blwyddyn gyntaf eich 
astudiaethau. Sylwch y bydd ymarfer dilysu 
swyddogol ar hap yn cael ei gynnal yn ystod 
eich blwyddyn  gyntaf. Felly, pan ddowch chi 
i Aberystwyth, dylech ddod â'r dogfennau hyn 
gyda chi, neu  sicrhau y gallwch gael gafael 
arnynt ar fyr rybudd:

 Tystysgrif Geni neu Basport

 Tystysgrifau sy'n rhoi manylion eich 
cymwysterau academaidd a/neu 
broffesiynol (ee TGAU, Safon Uwch).

Peidiwch ag anfon yr un dystysgrif at Brifysgol 
Aberystwyth onibai y gofynnir ichi.

 Swyddfa Derbyn Israddedigion: 
01970 622021

 derbyn-israddedig@aber.ac.uk

Teithio, cyrraedd a pharcio
I gael gwybodaeth fanwl ynglŷn â chyrraedd 
Aberystwyth ewch i’n tudalennau teithio:  
www.aber.ac.uk/cy/maps-travel

Teithio mewn car
Bydd mwy o wybodaeth, gan gynnwys 
cadarnhad o ble i gasglu eich allweddi a 
threfniadau parcio am ddim, yn cael ei 
chyflwyno fel rhan o’ch pecyn gwybodaeth cyn 
i chi gyrraedd.

Teithio ar y trên
Dros y prif gyfnod cyrraedd yn Aberystwyth, 
bydd aelodau Tîm-A yn yr orsaf yn eu crysau-t 
coch i roi cyfarwyddiadau i chi.

Bydd manylion am y gwasanaeth bws am ddim, 
fydd yn rhedeg yn ystod y cyfnod hwn rhwng 
y gorsafoedd bws a thrên, lleoliadau casglu 
allweddi a’r llety, ar gael ar y dudalen we 
ganlynol: www.aber.ac.uk/cy/new-students/
freshers

Parcio a dadlwytho
Yn ystod y Croeso Mawr gallwch barcio ar y 
campws heb drwydded er mwyn dadlwytho 
eich eiddo a symud i lety'r brifysgol. 

Helpwch ni i’ch helpu chi!
Mae lleoedd parcio ger y llety yn gyfyngedig 
iawn ac felly dros gyfnod y Croeso Mawr 
rydym yn cyfyngu amser parcio yn y mannau 
hyn i uchafswm o 20 munud fel y gall 
yr holl fyfyrwyr gael cyfle i fanteisio ar y 
gwasanaeth. Gofynnwn i chi symud i barcio 
yn un o'r meysydd parcio cyfnod hir ar ôl i chi 
ddadlwytho'r car. Bydd aelodau o staff yno i’ch 
helpu i barcio.

Er mwyn dod o hyd i wybodaeth am barcio ar y 
campws, ac er mwyn gwneud cais am drwydded 
os ydych chi’n gymwys, ewch i’r dudalen we 
ganlynol - www.aber.ac.uk/cy/parking

Gwiriadau hawl i astudio
Beth yw'r 'hawl i astudio'?

Mae'r 'hawl i astudio' yn golygu bod gennych 
ganiatâd i aros yn y Deyrnas Unedig (y DU) ac 
nid yw'r caniatâd hwn yn eich atal rhag astudio 
yn y DU.

Ar bwy y mae angen gwiriad hawl i astudio?

Unrhyw un sy'n dymuno cofrestru i astudio 
cwrs o unrhyw hyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sut / pryd y bydd angen ichi ddarparu'r 
dogfennau hawl i astudio?

Gwladolion y DU/Iwerddon: Bydd gofyn ichi 
uwchlwytho eich dogfen/dogfennau hawl 

i astudio cyn ichi gyrraedd Aberystwyth yn 
rhan o'r broses rhoi eich cyfrif prifysgol ar 
waith. Yn fuan ar ôl ichi roi'ch cyfrif e-bost 
Prifysgol Aberystwyth ar waith, byddwch yn 
cael cyfarwyddiadau ar sut i uwchlwytho eich 
dogfen/dogfennau i dudalen uwchlwytho 
ddiogel.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwiriadau hawl 
i astudio, gan gynnwys pa ddogfen/dogfennau 
y bydd angen ichi eu darparu, ewch i:  
www.aber.ac.uk/hawl-i-astudio

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'ch 
hawl i astudio, e-bostiwch rtsstaff@aber.ac.uk.
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Digwyddiadau a 
gweithgareddau

Cyrraedd
Y cyfnod rhwng dydd Iau 22 Medi a dydd 
Sadwrn 24 Medi yw'r prif gyfnod pan fydd 
myfyrwyr newydd yn symud i mewn i lety'r 
brifysgol. Yn ogystal â hyn, gall myfyrwyr 
rhyngwladol sydd angen teithio cyn hynny 
wneud cais i gyrraedd o 8 Medi ymlaen. 

Yn ystod y cyfnod hwnnw, ein nod yw'ch 
helpu chi i ymgartrefu yn eich llety 
newydd, i ddechrau ymgyfarwyddo â'ch 
cartref newydd, a rhoi cyfleoedd i chi 
ddechrau gwneud ffrindiau newydd.

Cefnogi eich Dysgu
Yn rhan o ddigwyddiadau ymgartrefu, 
cwblhewch y modiwl Cefnogi eich 
Dysgu sydd ar gael drwy raglen ar-lein 
‘Blackboard’ Aberystwyth. 

Bydd modd cael mynediad i’r Bwrdd Du 
drwy blackboard.aber.ac.uk, wedi i chi 
dderbyn enw defnyddiwr Aberystwyth 
a chyfrinair. Bydd canllaw ar sut i 
ddefnyddio’ch cyfrif yn cael ei anfon gan 
ein tîm Gwasanaethau Gwybodaeth. 

Unwaith byddwch wedi mewngofnodi i’r 
Bwrdd Du, dewch o hyd i adran Cefnogi 
eich Dysgu yn Rhestr fy Sefydliadau sy’n 
cynnwys gwybodaeth hanfodol yn ystod 
eich gradd. Bydd clip fideo byr ar sut i 
ddefnyddio'r canllaw ar gael pan agorwch 
yr adran benodedig. 

Ceir canllawiau pellach ar sut i gael 
mynediad i’r Bwrdd Du drwy:   
www.aber.ac.uk/blackboard-gwybodaeth

Yr Wythnos Ymgartrefu 
a chwrdd â’ch adran 
academaidd
Bydd yr Wythnos Ymgartrefu yn rhedeg 
rhwng dydd Llun 26 Medi a dydd Gwener 
30 Medi. 

Bydd hi’n ofynnol i fyfyrwyr newydd 
gwblhau y cofrestru ar-lein erbyn 28 Medi 
2022. Bydd y cyfnod rhag gofrestru ar gael 
o 17 i 26 Medi 2022. 

Bydd cofrestru ar gyfer myfyrwyr TAR a 
Nyrsio yn dechrau ddydd Llun 5 Medi 
2022. 

Bydd myfyrwyr Gwyddor Filfeddygol yn 
dechrau ar ddydd Llun 19 Medi 2022.

Bydd cyfleoedd i chi gymryd rhan 
mewn ystod o weithgareddau - rhai yn 
canolbwyntio ar eich pwnc academaidd ac 
eraill yn eich galluogi i gwrdd â phobl ar 
eich cwrs. Byddwch hefyd yn cwrdd â’ch 
tiwtor personol a fydd yn gyswllt allweddol 
ar gyfer cefnogaeth fugeiliol trwy gydol 
eich blwyddyn gyntaf a thu hwnt. 

Mwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau 
adrannau academaidd ar-lein:  
www.aber.ac.uk/ymgartrefu-adran

Sylwch y bydd y rhestrau digwyddiadau 
ar-lein yn cael eu diweddaru’n rheolaidd 
wrth i ddigwyddiadau ychwanegol gael eu 
cadarnhau.

Gellir gweld dyddiadau ar gyfer 
blwyddyn academaidd 2022/23 
ar-lein yma:

www.aber.ac.uk/dyddiadau

Canllaw i'r Croeso 
Mawr a'r Wythnos 
Ymgartrefu 
Cewch ddod i nôl copi o'n Canllaw i'r 
Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgartrefu 
pan gyrhaeddwch. Bydd cyfeiriadur o 
gysylltiadau defnyddiol a gwasanaethau 
cymorth yn cael ei gynnwys hefyd fel y 
gallwch ddod o hyd i'r cymorth a'r cyngor 
sydd ar gael i chi.

Y Croeso Mawr
Bydd y Croeso Mawr yn cynnig llu o gyfleoedd 
cyffrous ichi i gymryd rhan mewn amryw 
ddigwyddiadau a gweithgareddau. Yn rhan o'r 
ddarpariaeth hon, bydd eich Undeb Myfyrwyr 
yn cynnig rhaglen brysur o weithgareddau ac 
adloniant gyda'r nos i'r glas-fyfyrwyr.

Mae rhestr o'r digwyddiadau i'w chael ar 
ein gwefan Croeso Mawr - ychwanegir 
gweithgareddau newydd dros yr wythnosau 
nesaf yn www.aber.ac.uk/croeso 

ApAber
Ap i chi, fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, 
yw ApAber - i’w gwneud hi’n haws ichi 
gynllunio eich diwrnod. 

Gellir lawrlwytho ApAber cyn i chi ddod 
i’r Brifysgol felly ewch ati i wneud hyn 
NAWR! 

Ceir rhagor o wybodaeth am ApAber, gan 
gynnwys sut i’w lawrlwytho yma:  
www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/apaber
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Talu ffioedd dysgu
Bydd angen talu eich ffioedd dysgu yn llawn erbyn 10 Hydref 2022 
fan bellaf. Mae'r opsiwn o dalu mewn rhandaliadau hefyd yn bosib. 

Ewch i www.aber.ac.uk/cy/student-finance i 
weld telerau ac amodau cyflawn y taliadau. 

Fodd bynnag, gall israddedigion cartref 
cymwys ohirio talu eu ffioedd dysgu tan ar 
ôl eu hastudiaethau trwy gael benthyciad 
myfyriwr. Bydd y Cwmni Benthyciadau 
Myfyrwyr yn talu’r cyfanswm hwn yn 
uniongyrchol i’r Brifysgol. Os na gyflwynir 
ffurflen gais gennych, byddwch yn gyfrifol am 
dalu’r ffioedd dysgu yn llawn. Os penderfynwch 
beidio â gwneud cais am fenthyciad ar gyfer y ffioedd dysgu, bydd angen talu 
eich ffioedd yn llawn erbyn 10 Hydref 2022 fel y nodwyd uchod.

Gwasanaethau gwybodaeth   
Llyfrgell a thechnoleg gwybodaeth

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth 
yn darparu gwasanaethau technoleg 
gwybodaeth a llyfrgell i ddefnyddwyr 
cofrestredig ym Mhrifysgol 
Aberystwyth, yn unol â Rheoliadau 
a Chanllawiau'r Gwasanaethau 
Gwybodaeth. 

Er mwyn defnyddio’n hadnoddau bydd angen 
cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth arnoch a 
Cherdyn Aber.

Yn ystod cyfnod y Croeso Mawr ac Ymgartrefu 
fe fyddwn yn cynnal sesiynau rhagarweiniol 
i gyfarwyddo gyda’r cyfleusterau a’r 
gwasanaethau sydd ar gael. 

  Ffioedd (Dysgu a Llety):  
01970 622043 neu 01970 628434 

  ffioedd@aber.ac.uk

  01970 622400   
  gg@aber.ac.uk
  www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug

Siopau a bwytai ar y campws
Mae sicrhau bod gennych ddeiet cytbwys ac iach yn bwysig iawn wrth 
astudio. Felly rydym wedi ymrwymo i ddarparu bwyd blasus, iach a rhesymol 
gan ddefnyddio cynhwysion lleol, lle medrwn.

Gyda dau fwyty, pedwar caffi, dwy siop ‘prynu 
a mynd’ a dau far, gallwch ddewis a dethol 
eich lluniaeth i gyd-fynd â’ch chwaeth, deiet a 
chyllideb.

Mae ein gwasanaeth Nosh yn dosbarthu bwyd 
poeth a siopa ar draws y campws a hynny 7 
diwrnod yr wythnos. 

Gweler www.aber.ac.uk/cy/hospitality i gael yr 
amseroedd a’r lleoliadau penodol.

O fewn yr Undeb mae Siop Myfyrwyr gyfleus 
sy’n darparu eitemau o bob math yn ogystal 
â becws a bar pasta. Mae'n stocio dewis eang 
o fwydydd ‘prynu a mynd’, dillad, diodydd, 
melysion, deunydd ysgrifennu, pethau ymolchi, 
anrhegion a llawer mwy. Mae rhywbeth yma i 
bawb!

Cynllun Bwyd: Beth am fanteisio ar ein cynnig 
prydau hyblyg. ‘Dewch i fwyta gyda ni, i siopa 
gyda ni’ - hyd yn oed os ydych yn byw mewn llety 
hunanarlwyo neu dŷ preifat yn y dref. Gallwch 
fwyta beth bynnag yr ydych yn ei ddymuno, ar yr 
amser ac yn y lle sy’n gweddu orau i chi – o ginio 
poeth i baned o Starbucks neu gallwch hyd yn 
oed brynu rhai cynhwysion i goginio eich hun. 

Gweler cateringpackage.aber.ac.uk/cy am 
fanylion.

Sylwer nad yw siopau a mannau talu ar y campws 
yn derbyn arian parod – rydym yn derbyn cardiau 
debyd a chredyd, Apple Pay (neu gyfatebol) a 
gallwch chi dalu gyda’ch Cerdyn Aber yn ogystal. 

Cewch roi credyd ar eich Cerdyn Aber ar y 
we ar www.aber.ac.uk/cy/aber-card. Mae 
Undeb y Myfyrwyr yn cynnig cyfleuster ar gyfer 
ychwanegu credyd at Gardiau Aber gydag arian 
parod wrth eu desg dderbynfa. 
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  01970 621761/622087  
  student-support@aber.ac.uk
  www.aber.ac.uk/cy/student-support

Cymorth i fyfyrwyr
Rydym yn sylweddoli y bydd gennych 
lawer i feddwl amdano pan fyddwch 
yn cyrraedd y Brifysgol ac rydym eisiau 
eich helpu gyda’r newid i wella eich lles 
a’ch helpu i fanteisio ar yr hyn sydd gan 
fywyd Prifysgol i’w gynnig i chi. 

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys cefnogaeth i 
fyfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr anabl, myfyrwyr 
sydd angen cymorth o ran iechyd meddwl, lles a 
chyflogadwyedd. Gallwn hefyd roi cyngor os oes 
gennych unrhyw bryderon am arian, ac rydym 
yn rhedeg cynllun Cymorth gan Gymheiriaid i’ch 
helpu i addasu i fywyd prifysgol.

Fe gewch ragor o wybodaeth am yr holl 
gymorth a chefnogaeth sydd ar gael yn 
Aberystwyth ar ein gwefan  
www.aber.ac.uk/cymorth 

Dysgwyr Annibynnol
Os ydych chi'n dod o gefndir Gofal, yn Ofalwr 
Ifanc neu wedi gwahanu oddi wrth eich teulu, 
ewch at ein gwefan i gael manylion am y 
gefnogaeth ariannol a chymorth arall y gallwn ei 
gynnig: www.aber.ac.uk/ymadawyrgofal

Canllawiau Cyfoedion
Mae’n holl adrannau academaidd yn gweithredu 
Cynllun Canllaw Cyfoed. Bydd un o’ch 
cyfoedion yn cysylltu â chi yn fuan wedi i chi 
gyrraedd Aberystwyth i’ch helpu i ymgartrefu: 
www.aber.ac.uk/canllaw-cyfoed 

Cyswllt mewn Argyfwng  
Mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr roi manylion rhywun 
y gellid cysylltu â hwy petai argyfwng. Defnyddir 
y wybodaeth hon mewn argyfwng yn unig. Pan 
fyddwch wedi agor eich cyfrif myfyriwr, cofiwch 
ychwanegu manylion pwy y dylem gysylltu â 
hwy mewn argyfwng at eich cofnod myfyriwr. 

Dylech sicrhau bod y person a enwir yn gwybod 
am hyn ac wedi cytuno i roi eu manylion i’w 
defnyddio gan y Brifysgol petai argyfwng.

Manylion cyfeiriad Cartref 
a Phrifysgol
Mae eich diogelwch yn bwysig i ni. Er mwyn 
sicrhau bod y Brifysgol yn gallu rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i chi, rhaid i fyfyrwyr 
sicrhau bod y manylion cyswllt yn gywir ac yn 
gyfoes.

Cofrestru gyda meddyg
Rhaid i fyfyrwyr gofrestru gyda 
Meddyg Teulu (meddyg lleol) o’u 
dewis o fewn wythnos ar ôl cyrraedd. 
Mae hyn yn hanfodol bwysig i 
sicrhau parhad yn eich gofal yn 
enwedig os ydych yn derbyn unrhyw 
feddyginiaeth bresgripsiwn neu 
driniaeth arall.

Mae gan bob meddygfa wefan sydd yn 
esbonio’r gwasanaethau maent yn eu cynnig a 
hefyd yn esbonio sut i gofrestru.

Byddwn yn anfon rhagor o fanylion ynghylch 
cofrestru gyda Meddyg Teulu atoch yn nes at yr 
amser cyrraedd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am feddygfeydd 
yn yr ardal yma:   
www.aber.ac.uk/iechyd-myfyrwyr

Dylai myfyrwyr y DU ddod â’u Cerdyn 
Meddygol Iechyd Gwladol gyda nhw. Bydd 
hefyd angen i fyfyrwyr sydd â rhif GIG (hy 
myfyrwyr y DU neu fyfyrwyr nad ydynt o’r DU 
ond sydd wedi cofrestru â Meddyg Teulu o’r 
blaen) roi eu rhif GIG er mwyn cofrestru â 
Meddyg Teulu.
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Cyfleoedd  
Byd-eang
Mae pob myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael y 
cyfle i fynd dramor fel rhan o’u gradd. Gallwch ddewis 
mynd am flwyddyn gyfan, semester neu ddewis un o'r 
cyrsiau byr y gellir eu cwblhau yn ystod gwyliau'r haf. 
Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyllid i’ch helpu i 
fanteisio ar y cyfleoedd hyn. Meddyliwch am ysgol haf 
yn UDA neu Ewrop, Fietnam neu Taiwan. Meddyliwch 
am deithio’n annibynnol neu grwydro gyda’ch grŵp o 
ffrindiau. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i chi lle bynnag y 
byddwch yn penderfynu mynd a sut bynnag y byddwch 
yn penderfynu gwneud hynny. Cadwch eich llygaid allan 
am unrhyw ddiweddariadau gan yr adran cyfleoedd byd-
eang bydeang@aber.ac.uk a byddwn yn eich ychwanegu 
at ein hysbysfwrdd rhithiol, a chi fydd y cyntaf i glywed 
am gyfleoedd newydd. 

Dysgu 
Gydol Oes
Atgyfnerthu’ch Gradd
Mae’r Adran Dysgu Gydol Oes 
ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 
cynnig cyfle dysgu unigryw ichi, 
a all atgyfnerthu eich gradd a’ch 
cynorthwyo i sefyll allan mewn 
tyrfa. 

Beth yw Dysgu Gydol Oes?
Mae Dysgu Gydol Oes yn cynnig 
modiwlau addysg uwch byr wedi’u 
hachredu mewn amrywiaeth 
o bynciau, yn cynnwys Celf, 
Ieithoedd, Llenyddiaeth ac 
Ysgrifennu Creadigol, Ecoleg, 
Hanes, Seicoleg, a Sgiliau 
Proffesiynol. 

Beth allwn ni ei wneud i chi?
Ochr yn ochr â'ch cwrs gradd, 
gallwch gymryd un modiwl gyda 
ni bob tymor. Mae hyn wedi’i 
gynnwys yn eich ffioedd

Beth yw’r manteision? 
Mae'n gyfle i:

• bersonoli eich CV a gadael y 
Brifysgol gyda thrysorfa o sgiliau 
newydd 

• dysgu am fod hynny’n hwyl! 
Ewch ar drywydd pwnc sydd 
o ddiddordeb mawr ichi neu 
rhowch dro ar rhywbeth newydd 

• cyfarfod a chymdeithasu ag 
amrywiaeth eang o bobl. 

 www.aber.ac.uk/cy/lifelong-
learning

Croeso i’r Gwasanaeth 
Gyrfaoedd 
Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yma i’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser yn 
Aberystwyth, cymryd rhan yn yr holl brofiadau sydd ar gael tra byddwch yma yn 
y Brifysgol, ac ystyried sut fydd y profiadau hynny’n ddefnyddiol i chi wrth barhau 
gyda’ch astudiaethau. 

Bydd ein staff profiadol sydd â chymwysterau 
proffesiynol yn eich helpu i:

• nodi ac ymchwilio i opsiynau o brofiad 
gwaith defnyddiol

• cydnabod y sgiliau y mae eich cwrs gradd 
prifysgol yn eu cynnig a fydd yn werthfawr i 
gyflogwyr

• cynllunio eich llwybr(au) gyrfa posibl 
• gwneud ceisiadau i gyflogwyr
• asesu a fydd astudio gradd Uwchraddedig yn 

addas i chi i ddatblygu eich gyrfa
• deall sut i sefydlu a chynllunio busnes eich 

hun 
• cysylltu â chyflogwyr, cyn-fyfyrwyr a chyrff 

proffesiynol i gynllunio eich gyrfa.

Mae’r gwasanaethau hyn ar gael ar-lein, 
ar sail un wrth un, trwy weminarau ac yn 
ddigwyddiadau. Mae’r Brifysgol yn edrych 
ymlaen at eich helpu gyda phob agwedd o’ch 
gyrfa. Bydd eich enw defnyddiwr a chyfrinair 
y brifysgol yn rhoi mynediad i chi i’n porth 
ar-lein www.aber.ac.uk/gyrfaoedd lle bydd 
mynediad i’n holl ddigwyddiadau, swyddi a 
gwasanaethau ar gael. 

 01970 628719   
  bydeang@aber.ac.uk
  www.aber.ac.uk/byd-eang 

  gyrfaoedd@aber.ac.uk 
  /abercareers
  /abercareers
  www.aber.ac.uk/gyrfaoedd
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Hamdden a gweithgareddau
Yma yn Aberystwyth, rydym am roi 
cyfleoedd gwych i chi nid yn unig i 
ddysgu ac astudio ond hefyd i wneud 
chwaraeon a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymdeithasol yn 
eich amser hamdden.

Cerddoriaeth yn Aber 
Mae llawer o gyfleoedd i chi gymryd rhan 
gyda’r Ganolfan Gerdd. P’un a oes gennych 
ddiddordeb mewn ymuno â’r gerddorfa 
symffoni neu band y chwythbrennau, canu 
mewn côr, chwilio am offeryn neu gwersi 
lleisiol neu eisiau lle i ymarfer eich band, 
rydym yma i’ch croesawu a’ch tywys. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i  
www.aber.ac.uk/cerddoriaeth neu 
cysylltwch â ni ar music@aber.ac.uk

Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru
Dafliad carreg oddi wrth gampws Penglais 
saif Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’n un 
o brif sefydliadau Cymru, ac am ei bod yn 
llyfrgell hawlfraint mae’n derbyn copi o bob 
llyfr a gyhoeddir yn y Deyrnas Unedig. Fel 
myfyriwr yn Aberystwyth cewch fynediad am 
ddim i gyfleusterau’r Llyfrgell, sy’n cynnwys 
arddangosfeydd, siop anrhegion a chaffi, a 
miliynau o lyfrau, cyfnodolion, delweddau 
digidol, adnoddau electronig, llawysgrifau prin, 
a mapiau. Y Llyfrgell Genedlaethol hefyd yw 
cartref Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. 

Ceir gwybodaeth am sut i gael mynediad i 
adnoddau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yma: 
www.library.wales

Y Ganolfan Chwaraeon
Mae’r Ganolfan Chwaraeon wedi’i lleoli ar y 
prif gampws ac mae’n elfen ganolog o fywyd 
ein myfyrwyr.

Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan.

• Bydd Aelodaeth Blatinwm am ddim a 
mynediad i’r Ganolfan Chwaraeon ar 
unrhyw adeg ar gael i bob myfyriwr sy’n 
byw mewn llety prifysgol, yn ogystal â’r ap 
ymarfer ‘Wexer’

• Gall unrhyw fyfyriwr nad yw’n byw mewn 
llety prifysgol fwynhau mynediad ar 
unrhyw adeg hefyd drwy brynu Aelodaeth 
Blatinwm i Fyfyrwyr am £135 y flwyddyn

• Rydym wedi gosod campfa 24-awr 
newydd yn y Sgubor, Fferm Penglais

• Mae ein prif ganolfan yn cynnwys yr offer 
ffitrwydd diweddaraf, Matrix, sydd wedi 
cael eu haddasu ar gyfer gofynion pellter 
cymdeithasol

• Rydym hefyd yn cynnig ardal Pwysau 
Rhydd ac ystafell Llwytho Platiau

• Mae gennym stiwdio benodol ar gyfer 
seiclo o dan do a dosbarthiadau grŵp 
eraill fel Yoga, Pilates ac Ymarferion 
Cyflyru. Mae’r Gawell Chwaraeon yn 
rhoi gofod ychwanegol i ni ar gyfer 
hyfforddiant chwaraeon, ymarferion 
cylchol, HIIT a Zumba

• Mae’r pwll nofio hefyd yn rhan o’r brif 
Ganolfan Chwaraeon. I archebu lôn ar 
gyfer eich sesiwn nofio mae angen cysylltu 
o flaen llaw

• Mae gennym gyfleusterau awyr agored 
rhagorol yn cynnwys: arwyneb cystadlu 3G 
peil-byr â llifoleuadau; trac 400m dwy-
lôn; canolfan farchogaeth; 48 erw o gaeau 
chwaraeon; a chyfleusterau arbenigol ar 
gyfer chwaraeon dŵr.

Dewch i ymweld â ni. Rydym i fyny’r ffordd 
o adeilad Edward Llwyd a'r tu ôl i'r Adran 
Wleidyddiaeth Ryngwladol. Beth bynnag sy’n 
mynd ymlaen, bydd croeso cynnes yma i chi 
bob amser.

   01970 622280   
   sports@aber.ac.uk
   www.aber.ac.uk/canolfan-chwaraeon

Canolfan Celfyddydau 
Aberystwyth
Bydd gyda ni ddigonedd i’w gynnig ichi 
yn yr hydref. Cewch fwynhau celf gyfoes 
drawiadol yn ein horielau ac ymuno ag un 
o’n cyrsiau, o fywluniadu i bale, o grwpiau 
theatr i grochenwaith. Mae rhywbeth 
at ddant pawb yn ein rhaglen sinema a 
chewch gyfle i weld ffilmiau gwych yma ar 
y campws. 

Mae llawer i’w weld ac i’w wneud yma, a 
dymunwn ichi ein hystyried yn gartref oddi 
cartref tra rydych yn byw yn Aber. Dewch 
i fyny i’n gweld, i gael paned yn y caffi 
neu’r bar, cael golwg ar nwyddau’r siop 
grefftau a’r siop lyfrau – ac yna ymlacio a 
mwynhau’r golygfeydd gorau ar y campws, 
yn edrych i lawr ar y dref ac allan i’r môr. 

Croeso i Aber – y lle gorau yn y byd!

   01970 623232
   www.aberystwythartscentre.co.uk/cy

     aberystwytharts
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UMCA
Mae UMCA yn trefnu nifer fawr iawn 
o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn, 
o wythnosau llawn bwrlwm megis 
wythnos y glas, wythnos hwyl yr ŵyl, 
wythnos RAG ac wythnos nefi blw, i 
ddigwyddiadau hwyl megis y ddawns 
rhyng-gol a nosweithiau Sŵn.
Trefnir nifer o weithgareddau ar y cyd gyda 
chymdeithasau eraill, yn bennaf y Geltaidd 
(cymdeithas chwaraeon Gymraeg Prifysgol 
Aberystwyth) ac Aelwyd Pantycelyn, felly 
os ydych yn hoffi canu, cicio pêl, dawnsio 
neu unrhyw beth arall, mae yna amryw 
weithgareddau at ddant pawb. 

Gweithgareddau
Mae UMCA yn trefnu nifer fawr iawn o 
ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn, o wythnosau 
llawn bwrlwm megis wythnos y glas, wythnos 
hwyl yr ŵyl, wythnos RAG ac wythnos nefi blw, i 
ddigwyddiadau hwyl megis y ddawns rhyng-gol 
a nosweithiau Sŵn.

Trefnir nifer o weithgareddau ar y cyd gyda 
chymdeithasau eraill, yn bennaf y Geltaidd 
(cymdeithas chwaraeon Gymraeg Prifysgol 
Aberystwyth) ac Aelwyd Pantycelyn, felly 
os ydych yn hoffi canu, cicio pêl, dawnsio 
neu unrhyw beth arall, mae yna amryw 
weithgareddau at ddant pawb.

UMCA a’r Gymraeg
Nid ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn unig y mae 
UMCA. Cynigia UMCA hefyd wersi Cymraeg am 
ddim i fyfyrwyr ac wrth ymuno ag UMCA gall yr 
aelodau ddysgu am iaith a diwylliant Cymru.

Llais y myfyrwyr
Etholir Llywydd UMCA gan gorff cyfan Myfyrwyr 
y Brifysgol yn etholiadau blynyddol yr Undeb, 
ac mae’n swydd sabothol amser llawn. Mae gan 
y Llywydd bwyllgor gwaith gweithgar iawn y tu 
cefn iddo/iddi ynghyd â Bwrdd Ymgynghorol i 
graffu ar weithgaredd UMCA.

Cefnogaeth
Mae UMCA yn cynorthwyo myfyrwyr i wneud 
yn fawr o’u hamser yn Aberystwyth ac yn 
cynnig cymorth gydag unrhyw broblem sy’n 
poeni’r aelodau. Mae UMCA yn ychwanegu at 
brofiad myfyriwr o fyw trwy gyfrwng y Gymraeg 
yn Aberystwyth.

Llwyddiannau 
Eisteddfodol
Bob blwyddyn mae myfyrwyr o Aberystwyth 
yn amlwg ar lwyfan eisteddfodau, yn enwedig 
Eisteddfod yr Urdd. Mae ein myfyrwyr yn 
aml yn dod i’r brig un ai fel unigolion neu 
fel grwpiau a chorau mewn meysydd fel 
llenyddiaeth, canu, dawnsio a pherfformio.

Wythnos y Glas
Pan gyrhaeddwch y Brifysgol ym mis Medi, 
cewch brofi Wythnos y Glas - wythnos gyfan o 
hwyl a chymdeithasu a drefnir gan UMCA. Bydd 
myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn yn aml yn 
cael eu ‘paru’ â myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar 
rai o’r gweithgareddau, sy’n golygu y byddwch 
yn dod i adnabod trawstoriad eang o fyfyrwyr 
erbyn diwedd yr wythnos gyntaf!

Undeb y Myfyrwyr
Mae llawer iawn mwy i fod yn fyfyriwr na 
dim ond darlithoedd ac astudio; mae a 
wnelo â’r profiad crwn: pethau newydd, 
bod yn anturus a gwneud y mwyaf o’r 
cyfleoedd sydd yno ar eich cyfer. Rydym 
eisiau i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyriwr 
a bod yn barod am unrhyw beth. 
Yn gorff sy’n rhan annibynnol o’r Brifysgol ac a arweinir gan fyfyrwyr, mae Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth 
yn cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau 
cynhwysol sy’n cyfoethogi bywyd myfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys rhoi cyngor, cyfleoedd i wirfoddoli ac 
arwain, a chefnogaeth i dros 100 o glybiau a chymdeithasau.

I gael rhagor o wybodaeth am Undeb y Myfyrwyr, mynnwch gip ar ein gwefan ac ymunwch â ni ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Ceir manylion llawn am fanteision ymaelodi â’r Undeb yn www.umaber.co.uk

  01970 621738  
  umca@aber.ac.uk

Cyngor gan Undeb y 
Myfyrwyr
Cyngor annibynnol, cyfeillgar am ddim i 
holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth mewn 
nifer o feysydd, gan gynnwys materion yn 
ymwneud â'ch cwrs, llety, arian a materion 
personol.

 01970 621700
 undeb.cyngor@aber.ac.uk
 www.umaber.co.uk/cyngor

Grŵp Facebook 
swyddogol i glasfyfyrwyr
Ymunwch â'r grŵp Facebook swyddogol: 
Glasfyfyrwyr Aber 2022/23 i sgwrsio 
gyda myfyrwyr eraill ac i glywed am y 
digwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd 
sydd ar gael dros gyfnod y glas: 
www.facebook.com/groups/heloaber2022

Digwyddiadau
Digwyddiadau dros y Croeso Mawr a’r 
Wythnos Ymgartrefu yn cynnwys: Ffair y Glas, 
Rhowch Gynnig Arni!, y Sêl Fawr, a Sesiynau 
Cwrdd a Chyfarch i gwrdd â’ch cymuned Aber.
Gallwch hefyd ymweld â gwefan Undeb 
y Myfyrwyr i gael manylion ar gyfer y 
digwyddiadau sydd â thocynnau a gynhelir 
yn y marci ‘Helo Aber’ yng Nghwrt y Capel, 
gan gynnwys: Cwis Mawr yr UM, Torri’r Iâ 
Mawr y Glas, Bingo Lingo, Disgo Tawel, Noson 
Gomedi, Clasuron Di-Baid, Parti Paent a 
Dawns y Glas.
https://www.umaber.co.uk/ents/
Gellir hefyd mynd i dudalen ‘beth sydd 
ymlaen’ Undeb y Myfyrwyr (https://www.
umaber.co.uk/ents/) i gael rhagor o 
wybodaeth ar raglen y gweithgareddau 
a gynhelir gan glybiau a chymdeithasau 
TîmAber! 

Ymlacio yn Undeb y 
Myfyrwyr
Mae Bar @Yr Undeb yn ofod hamddenol 
i fyfyrwyr ei ddefnyddio drwy’r dydd bob 
dydd. Gyda byrddau pŵl a digon o seddi 
cyfforddus, mae’n cynnig ystod eang o 
gwrw a seidr drafft, diodydd meddal a choffi 
Starbucks. Mae bwyd i’w gael hefyd os 
ydych chi eisiau bwyd poeth cyflym rhwng 
darlithoedd. Mae pizzas, byrgyrs, wraps ac 
ochrau ar gael bob dydd. Rydyn ni’n paratoi 
ar gyfer unrhyw beth o goffi clou, i noson 
allan a phopeth yn y canol.

  01970 621700  
  union@aber.ac.uk 
  www.umaber.co.uk
        UMAberSU
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Byw a Dysgu drwy'r Gymraeg
Addewidion Aber 
Addewidion Aber yw ymrwymiad Prifysgol 
Aberystwyth i ddatblygu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. Maent yn nodi’r hyn sy’n arbennig am 
Aberystwyth a sut mae’r Brifysgol yn cynnig profiad 
Cymraeg cyflawn

• Llety clyd: lle i fyw yn Gymraeg
• Arian yn dy boced: am ddilyn 5 credyd neu’n 

fwy yn Gymraeg
• Rhoi dy iaith ar waith: cefnogaeth i ddysgu a 

gwella dy Gymraeg
• Aelodaeth o UMCA am ddim: agor y drws ar 

gymdeithas Gymraeg
• Help! Tiwtor academaidd i dy helpu trwy 

gyfrwng y Gymraeg
• Gofod i flaguro: gofod i gymdeithasau cyfrwng 

Cymraeg
• Profiad Gwaith… gyda chwmnïau Cymraeg
• Amryw-iaith: cyrsiau o bob math ar draws y 

Brifysgol - yn Gymraeg.

Astudio drwy’r Gymraeg
Mae’r Brifysgol yn cynnig cyfle i astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg mewn ffyrdd hyblyg ac mewn 
ystod eang iawn o bynciau – y dewis mwyaf eang 
yng Nghymru! Gellir astudio rhai o’n graddau yn 
gyfan gwbl drwy’r Gymraeg. Mae’r ddarpariaeth yn 
addas iawn i fyfyrwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg yn 
ogystal â’r rheini sy’n llai hyderus neu’n ddysgwyr.  
Cynigir cefnogaeth i unrhyw fyfyrwyr sy’n dymuno 
cael cymorth i astudio drwy’r Gymraeg gan y 
Tiwtor Sgiliau Academaidd a’r Tiwtor Sgiliau Iaith.  

E-bostia sgiliau@aber.ac.uk am ragor o fanylion. 
Mae’n bosib astudio rhai modiwlau drwy gyfrwng 
y Gymraeg ar rai o’n cyrsiau cyfrwng Saesneg, ac 
mae gan bawb yr hawl i gyflwyno eu gwaith drwy’r 
Gymraeg hefyd! O Ffilm i Ffiseg, o Droseddeg i 
Fioleg, ac o Gymraeg i Gyfrifiadureg, rydym yn 
falch dros ben o gynnig dewis sy’n amrywiol iawn 
ac sy’n cynnig dyfnder ar yr un pryd.  

Y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol
Mae Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio’n agos 
â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu 
a chynyddu cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y 
Gymraeg. Yn wir, Cangen Aberystwyth oedd yr un 
gyntaf i’w chreu. Drwy ymaelodi â’r Coleg Cymraeg 
cei wybodaeth am gyfleoedd dysgu, digwyddiadau 
a gweithgareddau yn ogystal â dysgu mwy 
am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg, 
cymhwyster am ddim fyddai’n ychwanegiad gwych 
i’th CV. Fel myfyriwr sy’n astudio trwy gyfrwng y 
Gymraeg, cofia hefyd dy fod yn gymwys i dderbyn 
ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg a’r Brifysgol.  
Mae’r Swyddogion Cangen ar gael ar 
aberystwyth@colegcymraeg.ac.uk i ateb unrhyw 
gwestiynau sydd gennyt ti am astudio drwy’r 
Gymraeg, ysgoloriaethau neu’r Dystysgrif Sgiliau 
Iaith.  

Cymorth ariannol
Ysgoloriaethau'r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol
Nod y cynllun Ysgoloriaethau yw cynnig 
cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae dau gynllun ar gael, 
yn dibynnu ar nifer y credydau rydych yn eu 
hastudio drwy’r Gymraeg. 

Beth yw'r cynlluniau?
Prif Ysgoloriaeth - £1,000 y flwyddyn
Mae’r cynllun Prif Ysgoloriaethau ar gael i 
fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau gradd sy’n cynnwys 
o leiaf 80 credyd drwy’r Gymraeg ym mhob 
blwyddyn astudio.  Mae’n rhaid gwneud cais 
erbyn y mis Ionawr cyn iti ddechrau dy gwrs.

Ysgoloriaethau Cymhelliant - £500 y flwyddyn
Mae’r cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant ar 
gael i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau gradd sy’n 
cynnwys o leiaf 40 credyd drwy’r Gymraeg 
ym mhob blwyddyn astudio.   Mae’n bosib 
gwneud cais o fis Mehefin ymlaen ac mae’r 
ffurflen gais ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol

Sut mae gwneud cais?
Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol -  
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/
cymorthariannol/ysgoloriaethcymhelliant/
ysgoloriaeth2021

Ysgoloriaethau astudio 
drwy’r Gymraeg
Ysgoloriaethau i annog siaradwyr Cymraeg 
i ddilyn cyfran neu’r cwbl o’u cwrs drwy’r 
Gymraeg. 

Sut mae gwneud cais?
Does dim rhaid gwneud cais. Bydd pawb 
sy’n cofrestru ar fodiwlau cymwys yn derbyn 
y taliad yn awtomatig. Bydd manylion y 
modiwlau cymwys ar gael pan gofrestrwch ar 
ddechrau pob blwyddyn academaidd. 

Beth yw gwerth yr Ysgoloriaeth?
• £200 i fyfyrwyr sy'n astudio  

5 – 24 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg

• £250 i fyfyrwyr sy'n astudio  
25-44 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg

• £300 i fyfyrwyr sy'n astudio  
45-64 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg

• £350 i fyfyrwyr sy'n astudio  
65-84 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg

• £400 i fyfyrwyr sy'n astudio  
85+ o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?
Cewch eich talu yn syth i’ch cyfrif banc ar 
ddechrau mis Mawrth ym mhob blwyddyn pan 
fyddwch yn gymwys. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  
www.aber.ac.uk/ysgoloriaethau
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Y pethau hollbwysig i’w gwneud
 Cadw golwg ar eich cyfrif e-bost personol i gael gwybodaeth a chyfarwyddiadau pwysig.  

 Lawrlwytho ApAber i’ch ffôn. 

 Dilyn y canllawiau i gwblhau eich Rhaglen Sefydlu a geir yn y Pecyn Trwydded Llety unwaith 
y byddwch wedi ei dderbyn drwy e-bost (os y byddwch yn byw yn llety’r Brifysgol). 

 Symud i mewn i’ch llety yn ystod yr amser a archebwyd gennych ymlaen llaw.

 Rhoi eich cyfrif e-bost ar waith a chael eich ‘Cerdyn Aber’ - mae’r rhain yn rhoi mynediad i chi 
i wasanaethau’r llyfrgell a’r cyfrifiaduron, ac i rai o’n preswylfeydd. Mae’n rhaid i chi wneud eich 
cyfrif e-bost yn fyw a nôl eich ‘Cerdyn Aber’ cyn y gallwch gofrestru fel myfyriwr. 

 Dal i wirio eich cyfrif e-bost prifysgol newydd ar ôl ichi ei roi ar waith.

 Cwblhau y modiwl Cefnogi eich Dysgu er mwyn paratoi i astudio gyda ni (gweler tudalen 13 
am fanylion)

 Cwblhau’r cofrestru erbyn y dyddiadau cau a ddarperir gan eich cwrs (gweler tudalen 11 am 
fanylion).  

 Gwneud trefniadau i dalu eich ffioedd (dysgu ac, os yw’n briodol, llety). 

 Rhoi manylion eich cyswllt mewn argyfwng/perthynas agosaf ar eich cofnod myfyriwr. 

 Sicrhau bod manylion cyswllt eich cyfeiriad cartref a phrifysgol yn gywir.

 Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, ac nad ydych wedi cysylltu â'r tîm 
hygyrchedd eto, anfonwch e-bost i anabledd@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth a 
chymorth.

 Cofrestru gyda meddygfa leol. 

 Agor cyfrif gyda banc lleol (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes). 

Welwn ni chi’n fuan! 

Croeso i Brifysgol AberystwythCroeso i Brifysgol Aberystwyth 2726

mailto:anabledd%40aber.ac.uk?subject=


Lerpwl

Aberdeen 

CaeredinGlasgow 

Manceinion

Birmingham 

Llundain
Aberystwyth

Caerdydd

Newcastle upon Tyne

Dulyn

Belfast

 = Maes awyr rhyngwladol
 = Gorsaf drenau

 = Porthladd fferi

Argraffwyd ar bapur 
wedi'i ailgylchu 100%

/Prif.Aberystwyth

/prifysgol.aberystwyth

@Prifysgol_Aber

/prifysgolaberystwyth

www.aber.ac.uk


