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Gwybodaeth bwysig
Roedd yr wybodaeth a gyhoeddir yn y llyfryn hwn am y rhaglenni
gradd yn gywir pan anfonwyd y ddogfen i’w argraffu (Hydref 2021),
ond gellid ei newid. Cyn gwneud cais, rydym yn cynghori darpar
fyfyrwyr i edrych ar ein gwefan i gael yr wybodaeth a’r manylion
diweddaraf am y cwrs gan gynnwys ein gofynion mynediad, er mwyn
bod yn sicr fod y cynllun yn addas i’w gofynion.
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Croeso
Croeso i’r adran Hanes a Hanes Cymru. Fi yw’r Athro Phillipp Schofield, a fi yw Pennaeth yr Adran yma ym
Mhrifysgol Aberystwyth.
Mae Hanes yn cael ei ddysgu fel pwnc yn
Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol yn 1872,
sy'n golygu mai'r Adran Hanes a Hanes Cymru
yw'r adran hanes hynaf yng Nghymru ac un
o'r rhai cyntaf ym Mhrydain. Yr Adran yw un
o brif ganolfannau dysgu ac ymchwil hanes
Cymru o'r Oesoedd Canol hyd heddiw. Rydym
yn ymfalchïo yn amrywiaeth a dyfnder ein
harbenigedd ymchwil, o'r Oesoedd Canol i'r
cyfnodau modern a chyfoes.
Mae myfyrwyr yn dewis astudio Hanes
yn Aberystwyth am sawl rheswm. Mae
Aberystwyth yn dref lan-y-môr hardd sydd
ag adnoddau ardderchog i haneswyr, fel
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, un o bum
llyfrgell hawlfraint y Deyrnas Unedig, sydd
ond ychydig funudau ar droed o’r adran. Mae
ein haddysg a’n hymchwil yn cynnwys ystod
eang o arbenigedd, gan gynnwys Hanes yr
Oesoedd Canol a Hanes Modern a Hanes
Modern Cynnar.
Mae ein darlithwyr hefyd yn cynnal ymchwil
o safon fyd-eang sy’n bwydo i bob un o’n
rhaglenni gradd. Mae hyn yn golygu y gallwch
ddysgu’n uniongyrchol gan arbenigwyr sy’n
cyflawni’r ymchwil hanesyddol diweddaraf.
Mae gennym nifer o brosiectau ymchwil
cyffrous ar waith yn yr adran ar hyn o bryd.
Mae un o’r rhain, Prosiect Argraff, sef prosiect
ar seliau canoloesol, yn cynnwys cydweithio
rhwng ein hymchwilwyr a gwyddonwyr
fforensig i ymchwilio i olion bysedd ar seliau,
gan ddod â gwyddoniaeth a hanes ynghyd i
ddeall y gorffennol yn well.

“Pam ddylech chi ddewis Aberystwyth?” Yr
ateb symlaf yw ein bod yn meithrin eich
angerdd a’ch brwdfrydedd am hanes, ac yn
ei alluogi i dyfu fel ei fod yn eich cynnal
chi’n ddeallusol ac ym myd gwaith. Bydd
gradd uwchraddedig mewn Hanes o Brifysgol
Aberystwyth yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen
arnoch i gyrraedd yr yrfa o’ch dewis. Rydym
yn cynnig modiwlau, lleoliadau gwaith a
phrofiadau a fydd yn helpu i’ch paratoi ar
gyfer gwaith. Bydd astudio Hanes ar lefel
uwchraddedig yn datblygu eich meddwl
beirniadol a’ch sgiliau cyfathrebu, ymchwil,
dehongli a dadansoddi ymhellach, gan eich
gwneud yn ymgeisydd cystadleuol ar gyfer
ystod o yrfaoedd, yn cynnwys yn y byd
academaidd.
Mae ein graddedigion wedi mynd i
swyddi yn yr heddlu, y sector treftadaeth,
newyddiaduraeth, darlledu, y gwasanaeth sifil,
addysg a gwleidyddiaeth.
Rydym hefyd yn cynnig cymorth i fyfyrwyr
sy’n dymuno ymgymryd â phrofiad gwaith
mewn sefydliad sy'n ymwneud â hanes bob
dydd. Mae hyn yn gyfle i gael profiad o weithio
mewn maes y gallech ei ysytried ar gyfer eich
gyrfa yn y dyfodol.
Wrth galon ein cyrsiau gradd, rydym yn
cynnig dewis o fodiwlau sy’n adlewyrchu ein
harbenigedd ymchwil ar draws ystod eang
o gyfnodau a themâu drwy gydol Hanes.
Rydym yn cynnig dull ymarferol o astudio
Hanes, ac mae ymgysylltu â ffynonellau
craidd yn ganolog i’n haddysgu. Ochr yn ochr

â darlithoedd, bydd eich modiwlau’n cynnig
gweithdai a seminarau sy’n caniatáu i chi
archwilio pwnc o sawl safbwynt ac arddull
addysgu. Byddwch yn derbyn hyfforddiant
dwys sy'n canolbwyntio ar sgiliau ymchwil
a methodoleg yn ystod y cwrs, ac fe gewch
ddewis modiwlau ymchwil eraill yn ôl eich
diddordebau eich hun.
Ceir gwybodaeth am ein modiwlau a’n
graddau yn y llyfryn hwn. Os oes gennych
gwestiynau am unrhyw un o’n cyrsiau neu
am yr adran, mae croeso i chi gysylltu
â ni. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn
Aberystwyth.
Yr Athro Phillipp Schofield
Pennaeth yr Adran
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Hanes a Threftadaeth
MA

Modiwlau

Datblygwyd y radd Meistr hon i’r rhai hynny a chanddynt ddiddordeb mewn
astudiaeth academaidd o hanes, a’r rhai hynny a chanddynt ddiddordeb
mewn gyrfa yn y diwydiant treftadaeth.

Dyma'r modiwlau craidd y byddwch yn eu hastudio
ar y cwrs hwn:

Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle ichi archwilio cysyniadau a dadleuon allweddol ym maes
astudiaethau treftadaeth, i ddysgu sgiliau busnes ym maes treftadaeth, ac i ennill credydau
academaidd drwy wneud lleoliad gwaith neu interniaeth mewn sefydliad treftadaeth blaenllaw,
gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a fydd yn ffordd o ddatblygu eich profiad ymarferol yn y maes
hwn.
Ymhlith y cyfleoedd arbenigol sydd ar gael i fyfyrwyr Hanes a Threftadaeth yn Aberystwyth
mae'r:
• cyfle i gymryd lleoliad gwaith mewn sefydliad treftadaeth amlwg
• cyfleoedd i fanteisio ar ein cysylltiadau cryf â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a
Llyfrgell Genedlaethol Cymru - dau sefydliad treftadaeth pwysig cyfagos
• cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy'n weithgar ym maes ymchwil ac a gydnabyddir yn
arbenigwyr blaenllaw yn eu priod feysydd.
Cyflogadwyedd
Mae gan ein graddedigion yrfaoedd cynhwysfawr ac amrywiol mewn amgueddfeydd ac
archifau, maes gweinyddu treftadaeth, twristiaeth, gweinyddiaeth gyhoeddus, y gwasanaeth
sifil, llywodraeth leol, dysgu, newyddiaduraeth, darlledu a chyhoeddi.

• Concepts and Sources in Heritage Studies
• Research Methods and Professional Skills in
History
• Working with History.
Byddwch hefyd yn dewis o blith casgliad o fodiwlau
eraill, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys:
• Landownerships and Society in Wales
• The British Atlantic World in the Long Eighteenth
Century
• Post-Medieval Palaeography and Diplomatic
• Rare Books and Special collections
• Information and Society
• Science, Place and Victorian Culture
• Class and Community in Wales, 1850-1939
• Sources for Postgraduate Research in the Modern
Humanities and Social Sciences.
I gael rhagor o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf
am ein modiwlau, ewch i’n gwefan.

Ffeithiau Allweddol
Math o radd: MA.

Cod y cwrs: V192W.

Hyd: 1 flwyddyn (amser llawn) neu 2 flynedd
(rhan-amser)
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Hanes Cymru
MA

Modiwlau

Ar y radd hon, cewch gyfle i astudio hanes Cymru o amryw o wahanol
safbwyntiau thematig a chronolegol, i ddatblygu eich sgiliau ymchwilio i
hanes Cymru, gan gynnwys gwersi Cymraeg, ac i weithio ar eich prosiect
ymchwil eich hun ar unrhyw agwedd ar hanes Cymru, o dan oruchwyliaeth
arbenigwr yn y maes.

Dyma'r modiwlau craidd y byddwch yn eu hastudio
ar y cwrs hwn:

Mae'r cwrs hwn yn manteisio ar arbenigedd heb ei ail ein tîm o haneswyr Cymru yn yr Adran
er mwyn cynnig cynllun gradd sy'n addas i'r rheiny sydd wedi astudio hanes Cymru yn y
gorffennol neu'r rheiny y mae'r maes hwn yn newydd iddynt.
Dyma rai o'r cyfleoedd arbenigol sydd ar gael i fyfyrwyr Hanes Cymru yn Aberystwyth:

• The Making of Modern Wales
• Research Methods and Professional Skills in
History.
Byddwch hefyd yn dewis o blith casgliad o fodiwlau
eraill, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys:
•
•
•
•

Class and Community in Wales 1850-1939
Gerald of Wales
Landownership and Society in Wales
The British Atlantic World in the Long Eighteenth
Century
Information and Society
Post Medieval Palaeography and Diplomatic
Science, Place and Victorian Culture
The Second World War in History and Popular
Memory
Working with History
Sources for Postgraduate Research in the Modern
Humanities and Social Sciences.

• cyfle i gymryd lleoliad gwaith mewn sefydliad treftadaeth amlwg
• agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o bum llyfrgell hawlfraint y Deyrnas Unedig,
ger y campws
• cyfle i fanteisio ar ein cysylltiadau cryf â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi'i
leoli yn Aberystwyth
• cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy'n weithgar ym maes ymchwil ac yn arbenigwyr blaenllaw
yn eu priod feysydd.

•
•
•
•

Cyflogadwyedd
Mae gan ein graddedigion yrfaoedd cynhwysfawr ac amrywiol mewn amgueddfeydd,
gweinyddu ym maes treftadaeth, twristiaeth, gweinyddiaeth gyhoeddus, y gwasanaeth sifil,
llywodraeth leol, dysgu, newyddiaduraeth, darlledu a chyhoeddi.

I gael rhagor o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf
am ein modiwlau, ewch i’n gwefan.

•
•

Ffeithiau Allweddol
Math o radd: MA.

Cod y cwrs: V194.

Hyd: 1 flwyddyn (amser llawn) neu 2 flynedd
(rhan-amser)
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Prydain ac Ewrop yr Oesoedd Canol
MA

Modiwlau

Mae’r cynllun Meistr hwn yn tynnu ar gryfderau’r Adran ym maes hanes
Prydain ac Ewrop o gyfnod y Goresgyniad Normanaidd hyd at y Diwygiad.
Mae’n gyfle i chi i astudio Prydain yn yr oesoedd canol yn ei chyd-destun
Ewropeaidd ehangach ac o amryw o safbwyntiau thematig gan gynnwys
hanes gwleidyddol, diwylliannol, economaidd, cymdeithasol a chrefyddol.

Dyma'r modiwlau craidd y byddwch yn eu hastudio
ar y cwrs hwn:

Mae rhaglen o hyfforddiant dwys mewn Lladin a phalaeograffeg yn rhan annatod o’r cynllun.
Ymhlith y cyfleoedd arbenigol sydd ar gael i fyfyrwyr Hanes Prydain ac Ewrop yn yr Oesoedd
Canol yn Aberystwyth ceir:
• y cyfle i gymryd lleoliad gwaith mewn sefydliad treftadaeth blaenllaw
• agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o bum llyfrgell hawlfraint y Deyrnas Unedig,
ger y campws
• cyfle i fanteisio ar ein cysylltiadau cryf â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi'i
leoli yn Aberystwyth
• cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy'n weithgar ym maes ymchwil ac yn arbenigwyr blaenllaw
yn eu priod feysydd.
Cyflogadwyedd
Mae gan ein graddedigion yrfaoedd cynhwysfawr ac amrywiol mewn amgueddfeydd, maes
gweinyddu treftadaeth, twristiaeth, gweinyddiaeth gyhoeddus, y gwasanaeth sifil, llywodraeth
leol, athrawon ysgol, newyddiaduraeth, darlledu a chyhoeddi.

• England in Context in the Long Thirteen Century
• Latin for Postgraduate Study
• Medieval and Post-Medieval Palaeography and
Diplomatic
• Research Methods and Professional Skills in
History
• Texts that Made the Middle Ages: Advanced Latin
Reading for Postgraduate Students.
Byddwch hefyd yn dewis o blith casgliad o fodiwlau
eraill, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys:
• Gerald of Wales
• History and Identity in the Age of the Magna
Carta: the World of Matthew Paris
• Working with History
• The Baltic Crusades, 1147-1290.
I gael rhagor o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf
am ein modiwlau, ewch i’n gwefan.

Ffeithiau Allweddol
Math o radd: MA.

Cod y cwrs: V192X.

Hyd: 1 flwyddyn (amser llawn) neu 2 flynedd
(rhan-amser)
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Hanes Modern
MA

Modiwlau

Mae’r radd hon yn gyfle i chi astudio hanes modern Prydain a chyfandir
Ewrop, America a/neu hanes y byd o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar
bymtheg hyd heddiw gyda thîm o arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd.

Dyma'r modiwlau craidd y byddwch yn eu hastudio
ar y cwrs hwn:

Bydd y cwrs hwn yn mynd ar drywydd nifer o safbwyntiau, gan gynnwys hanes gwleidyddol,
diplomyddol, cymdeithasol, diwylliant a'r cyfryngau. Cewch hefyd eich trwytho mewn sgiliau
a dulliau ymchwil ym maes hanes modern, ac fe gewch y cyfle i ddatblygu a gwella'ch
gwybodaeth am iaith Ewropeaidd yn ogystal.
Dyma rai o'r cyfleoedd arbenigol sydd ar gael i fyfyrwyr Hanes Modern yn Aberystwyth:
• cyfle i gymryd lleoliad gwaith mewn sefydliad treftadaeth amlwg
• cyflwyniad i amrywiaeth o ffynonellau hanes modern ac adnoddau archifol a chyfarwyddyd
ynglŷn â’u defnyddio
• hyfforddiant mewn iaith Ewropeaidd
• agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o bum llyfrgell hawlfraint y Deyrnas Unedig,
ger y campws.
Cyflogadwyedd
Mae gan ein graddedigion yrfaoedd cynhwysfawr ac amrywiol yn archifwyr, cyhoeddwyr, mewn
gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol, twristiaeth, maes gweinyddu treftadaeth, gweinyddiaeth
gyhoeddus, eiddo tirol, y Gyfraith, y gwasanaeth sifil, newyddiaduraeth, darlledu, y lluoedd
arfog, addysg, rheoli, cyfrifeg, mentergarwch, neu yn y byd academaidd.

• Key Themes in Modern History
• Research Methods and Professional Skills in
History.
Byddwch hefyd yn dewis o blith casgliad o fodiwlau
eraill, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys:
• Sources for Postgraduate Research in the Modern
Humanities and Social Sciences
• The British Atlantic World in the Long Eighteenth
Century
• Science, Place and Victorian Culture
• Borders and Borderlands in Modern Asia
• Representations of the Holocaust, 1945-2020
• The Second World War in History and Popular
Memory
• Landownership and Society in Wales
• Class and Community in Wales 1850-1939
• Working with History.
I gael rhagor o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf
am ein modiwlau, ewch i’n gwefan.

Ffeithiau Allweddol
Math o radd: MA.

Cod y cwrs: V140.

Hyd: 1 flwyddyn (amser llawn) neu 2 flynedd
(rhan-amser)
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Graddau ymchwil
MPhil, PhD
Rydym yn cynnig graddau MPhil a PhD, a’r rheiny’n rhoi modd i chi wneud ymchwil hanesyddol ar lefel uwch o dan
oruchwyliaeth arbenigol aelod o’n staff academaidd.
Rydym yn cynnig goruchwyliaeth ymchwil yn holl feysydd ein
harbenigedd ymchwil, ac rydym wedi cefnogi myfyrwyr o ystod eang
o gefndiroedd academaidd ac anacademaidd i gwblhau eu graddau
ymchwil yn llwyddiannus. Caiff y goruchwylio unigol ei ategu gan
hyfforddiant ymchwil gan yr Adran a’r Brifysgol, ac anogir ein holl
uwchraddedigion ymchwil i gymryd rhan yn niwylliant ymchwil
ehangach yr Adran.

Cwrs blwyddyn yw'r MPhil (neu ddwy flynedd rhan-amser) lle bydd
disgwyl i chi ysgrifennu traethawd hir hyd at 60,000 o eiriau.

MPhil a PhD

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y tudalennau 'Sut i wneud cais' neu
cysylltwch â ni.

Mae’r rhain yn canolbwyntio ar brosiectau ymchwil sydd yn
astudiaethau manwl iawn mewn maes penodol sy’n cyd-daro â
diddordebau ymchwil y Brifysgol. Mae’r gwaith a gynhyrchir yn waith
gwreiddiol y gellir ei gyhoeddi, ac mae canlyniadau’r ymchwil yn cael
eu cyflwyno mewn traethawd ymchwil a thrwy arholiad llafar.

Dyfernir PhD ar ôl cwblhau traethawd hir boddhaol hyd at 100,000 o
eiriau, gydag arholiad viva voce i ddilyn. Y cyfnod cofrestru arferol yw
tair blynedd (amser llawn), a disgwylir y bydd y traethawd hir yn cael
ei gyflwyno ymhen pedair blynedd o gofrestru.
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Ein hymchwil
Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar
bedwar cyfnod cronolegol – Oesoedd Canol, Modern
Cynnar, Prydain ac Ewrop Fodern a Chymru Fodern – a
thri maes thematig: Hanesyddiaeth, Hanes Technolegol,
Gwyddonol a Meddygol, a Hanes y Cyfryngau.
At hyn, rydym yn cynnal ein cryfderau traddodiadol mewn hanes
crefyddol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd, yn
eu hystyron ehangaf.
O ran yr agenda ymchwil, ein nod yw:
• cynhyrchu a lledaenu ymchwil newydd
• trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau ymchwil i’r holl raddedigion
• cefnogi a chwilio am gyfleoedd i ddatblygu gweithgareddau
cydweithredol, o fewn i’r Adran a gyda phartneriaid mewn
prifysgolion yn y DU a'r tu hwnt.
Rydym yn gartref i nifer o ganolfannau ymchwil pwysig ac arloesol:
• Canolfan Hanes y Cyfryngau
• Canolfan Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol Cymru
• Canolfan Ymchwil Hanesyddiaeth a Diwylliant Hanesyddol.

Canolfan Hanes y Cyfryngau

Mae’r Ganolfan ryngddisgyblaethol hon yn fenter ar y cyd rhwng
yr Adran hon a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, a’i
bwriad yw hybu astudio’r cyfryngau mewn cyd-destun hanesyddol
yn benodol, a hybu dysgu ac ymchwil ym maes hanes y cyfryngau. Ei
bwriad hefyd yw hyrwyddo a phoblogeiddio’r defnydd o’r cyfryngau a
ffynonellau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau, fel arfau ymchwil allweddol
ar gyfer amrywiaeth eang o astudiaethau hanesyddol, ac mae’n
cydweithio’n agos â’r Llyfrgell Genedlaethol a’r archifau sgrin a sain.

Caiff ein harbenigedd ymchwil ei gydnabod yn rhyngwladol, ac mae’r
cyfnodolyn Media History wedi’i leoli ar hyn o bryd yn y Brifysgol.

Canolfan Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol Cymru

Bwriad y Ganolfan hon yw hybu astudiaeth o hanes Cymru ym mhob
cyfnod, cefnogi prosiectau ymchwil unigol a chydweithredol, ac
ysgogi dadansoddi beirniadol ar ddatblygiad hanesyddiaeth Cymru.
Mae hefyd yn cynnal seminarau ymchwil ac yn trefnu ysgolion undydd
a chynadleddau ar themâu allweddol yn hanes modern Cymru. Mae
arbenigedd ymchwil y Ganolfan yn rhychwantu’r Oesoedd Canol, y
cyfnod modern cynnar a’r cyfnod modern diweddar, ac yn thematig
mae’n cynnwys: yr eglwys ganoloesol; crefydd yn y cyfnod modern
cynnar; datblygiadau trefol modern ac iechyd y cyhoedd; y cyfryngau,
cerddoriaeth a diwylliant poblogaidd; cenhadon ac imperialaeth; a
lleiafrifoedd ethnig a hunaniaeth genedlaethol. O ran arbenigedd ar
hanes Cymru, ni cheir crynhoad o'r fath mewn unrhyw adran arall yn
y DU.

Canolfan Ymchwil Hanesyddiaeth a Diwylliannau
Hanesyddol

Nod y Ganolfan yw hyrwyddo ymchwil i’r gorffennol a
thueddiadau cyfredol mewn cynrychiolaethau hanesyddiaethol a
chynrychiolaethau eraill o’r gorffennol. Mae hefyd yn ymchwilio
i’r berthynas rhwng ymwneud haneswyr academaidd a haneswyr
amatur â’r gorffennol ac yn hyrwyddo dysgu ac ymchwil ym meysydd
hanesyddiaeth a diwylliannau hanesyddol. Mae gan y Ganolfan
gysylltiadau rhyngwladol yn Ne Korea, yr Almaen, Norwy, Japan a’r
Unol Daleithiau; ac mae wedi derbyn cyllid ymchwil gan yr Academi
Brydeinig, yr AHRC, a Llyfrgell Huntington (Califfornia). Mae haneswyr
sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan hefyd ar hyn o bryd yn dechrau ar
ddilyniant i werslyfr hanesyddiaeth llwyddiannus yr Adran Making
History (goln P Lambert a P Schofield, 2004).
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Cyflogadwyedd
Cyfleoedd profiad gwaith a Sgiliau
Trosglwyddadwy
Cyfleoedd profiad gwaith
Bydd astudio Hanes ym Mhrifysgol
Aberystwyth yn rhoi ichi sylfaen gadarn ar
gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae Hanes fel
pwnc yn cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr
ar draws llawer o sectorau, ac mae’n
graddedigion ni’n llwyddo i gael gwaith mewn
amrywiaeth fawr o swyddi yn y farchnad i
raddedigion.
Fel Adran, rydym yn rhoi pwyslais mawr
ar brofiad gwaith yn ystod eich cwrs. Mae
rhai o'n graddau uwchraddedig yn cynnwys
lleoliad profiad gwaith yn rhan greiddiol o'r
cwrs, ond gall myfyrwyr gofrestru ar y modiwl
profiad gwaith ar unrhyw un o'r cynlluniau
MA.

Sgiliau Trosglwyddadwy
Mae’r sgiliau y byddwch yn eu meithrin ar
eich gradd Hanes yn rhai hyblyg, eang a
throsglwyddadwy a byddant yn eich paratoi
ar gyfer ystod eang o swyddi.
Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys y gallu i:
• ddadansoddi llawer iawn o ddata
• cyflwyno gwybodaeth, syniadau a dadleuon
yn ddealladwy ac yn effeithlon, ar lafar ac
yn ysgrifenedig
• cynnal ymchwil yn annibynnol
• llunio dadl resymegol
• dehongli amrywiaeth o ffynonellau
• arwain trafodaethau, cyflwyniadau a
dadleuon
• rheoli amser a llwyth gwaith
• meddwl yn feirniadol, yn greadigol ac yn
annibynnol
• gweithio’n effeithiol mewn tîm.

Gyda gradd uwchraddedig mewn Hanes,
gallwch edrych ymlaen at yrfa eang ac
amrywiol. Byddwch yn barod ar gyfer gyrfa
mewn ystod o feysydd, gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

archifo
cyhoeddi
gwleidyddiaeth lleol a chenedlaethol
twristiaeth
gweinyddiaeth etifeddiaeth
gweinyddiaeth gyhoeddus
eiddo tiriog
y gyfraith
y gwasanaeth sifil
newyddiaduraeth
y cyfryngau darlledu
y lluoedd arfog
addysg
rheoli
cyfrifeg
entrepreneuriaeth.
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Gweithgareddau
all-gyrsiol
Yn ychwanegol at eich astudiaethau academaidd, cewch fanteisio ar y
canlynol:
• diwylliant ymchwil ehangach yr adran
• cysylltiadau agos â chanolfannau astudiaeth hanesyddol eraill y
brifysgol, ar ffurf cynadleddau, gweithdai a chyfres o seminarau
ymchwil, a thrwy hynny rwydwaith ysgolheigaidd ryngwladol eang
• gweithgareddau'r Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern
Cynnar, sef partneriaeth ymchwil rhwng Prifysgol Aberystwyth a
Phrifysgol Bangor
• agosrwydd nifer o sefydliadau pwysig ym maes ymchwil sy'n
ddefnyddiol i haneswyr ag arbenigedd sy'n rhychwantu nifer o
gyfnodau a diddordebau - a'r cysylltiadau cryf â rhain - gan gynnwys
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig
a Cheltaidd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ac Archifdy
Ceredigion
• Cymdeithas Hanes Prifysgol Aberystwyth sy'n dod â myfyrwyr o
wahanol adrannau a blynyddoedd ynghyd, ac sy'n gyfle i gymryd rhan
mewn digwyddiadau cymdeithasol ac ymweliadau ag amgueddfeydd
ac orielau a lleoliadau eraill sy'n gyfoeth o hanes.
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Proffiliau myfyrwyr

Hannah Pass

Rhodri J. Norris

Connor Johannes

MA Hanes Modern (2020-21)

Myfyriwr doethurol blwyddyn olaf: Adran
Hanes a Hanes Cymru

MA Hanes Modern (2020-21)

Mae fy nghwrs gradd MA wedi fy ngalluogi
i astudio amrywiol agweddau ar hanes
modern, yn ôl i’r ail ganrif ar bymtheg. Mae’n
radd MA wych, gydag amrywiaeth o fodiwlau
sy’n cynnig ystod eang o bynciau hanes i
ddewis o’u plith.
Dewisais astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth
ar ôl cwblhau fy ngradd israddedig oherwydd
fy mod wrth fy modd â’r adran. Mae staff yr
adran hanes mor gyfeillgar a phob amser
wrth law i’ch helpu gydag unrhyw beth! Maen
nhw’n cymryd diddordeb yn eich datblygiad
personol ac yn eich gwthio i fod y fersiwn
gorau bosib ohonoch chi eich hun.
Mae’r cwrs wedi gadael i mi ddatblygu
fy niddordebau ymchwil fy hun ac mae’r
adnoddau sydd ar gael hefyd yn fantais.
Mae cymaint o ehangder o ddeunydd ar gael
yn llyfrgell Hugh Owen ac mae’r Llyfrgell
Genedlaethol gerllaw hefyd.
Yr hyn rwyf i wedi’i hoffi fwyaf am fy
nghyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r
lleoliad, mae’n lle mor braf i fyw ac astudio.

Rwyf i’n astudio PhD mewn Hanes yn
Aberystwyth, yn edrych ar fôr-ladrata a
rhyfela modern cynnar. Yn bennaf rwyf i’n
defnyddio ffynonellau cynradd i astudio’r
gorffennol, gyda llawer ar gael ar ffurf
electronig ar-lein. Mae llyfrgell Hugh Owen
a Llyfrgell Genedlaethol Cymru gerllaw ac
yn adnoddau gwych yr wyf yn eu defnyddio
drwy’r amser.
Roedd Aberystwyth yn apelio ataf i yn fwy na
phrifysgolion eraill oherwydd ei chyfleusterau
gwych, dewis da o gyrsiau a’i maint a’i safle
unigryw fel tref. Mae astudio yn Aberystwyth
yn brofiad gwerth chweil, ac mae help wastad
ar gael pan fyddwch chi ei angen. Mae’n
amgylchedd cadarnhaol i fod ynddo, gyda
digon o le i astudio a chanolbwyntio ar eich
gwaith.
Mae cymaint i’w garu am y brifysgol, ac
mae wedi fy helpu’n fawr i ddod o hyd i fy
angerdd am hanes a’i ddatblygu. Mae’r bobl
rydych chi’n cyfarfod â nhw yn rhan enfawr
o’r profiad, a hynny mewn tref arbennig iawn.

Rwy'n astudio'r radd MA Hanes Modern ym
Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd. Mae'r
cwrs hwn yn cynnwys ystod eang o fodiwlau
dewisol yn ogystal â nifer fach o fodiwlau
craidd - pob un wedi'i gynllunio gyda'r nod o
gynnig profiad ysgogol ac addysgol.
Prifysgol Aberystwyth oedd fy newis cyntaf ar
ôl i mi orffen fy nghyrsiau Safon Uwch ac rwyf
wedi mwynhau pob un o'r blynyddoedd rwyf
wedi bod yma ers hynny. Yn ogystal â bod
mewn lleoliad prydferth, mae'r brifysgol yn
darparu cymaint o gyrsiau sy'n canolbwyntio
ar feysydd hanes nad oeddwn wedi'u hystyried
yn ddiddorol o'r blaen. Oherwydd fy amser yn
astudio yma, mae fy angerdd tuag at astudio
ac ymchwilio i hanes wedi tyfu ac mae'r
pethau rwyf wedi eu dysgu yma wedi llunio'r
llwybr rwyf am ei ddilyn yn y dyfodol.
Fy hoff beth am astudio yn Aberystwyth yw'r
ymdeimlad o gymuned, a gwybod y gellir
cyrraedd fy nghyd-fyfyrwyr a'r darlithwyr trwy
e-bost ar unrhyw adeg os oes angen cymorth
arnaf gyda'r gwaith, yn enwedig dros y cyfnod
heriol iawn rydym wedi ei wynebu dros y
flwyddyn ddiwethaf.

= Maes awyr rhyngwladol
= Gorsaf drenau
= Porthladd fferi
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