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Cyfryngau a Chyfathrebu
Adran y 

Cyfadran
Cyfadran yw’r enw cyfunol ar grŵp o ysgolion. 
Mae adran y Cyfryngau yn rhan o Gyfadran 
y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. 
Mae gan Brifysgol Abertawe ddwy gyfadran 
arall, y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a 
Gwyddorau Bywyd a’r Gyfadran Gwyddoniaeth 
a Pheirianneg. 

Ysgol
Mae pob cyfadran yn cynnwys nifer o ysgolion, 
lle mae pynciau tebyg yn cael eu grwpio gyda’i 
gilydd. Mae Adran y Cyfryngau yn rhan o’r Ysgol 
Diwylliant a Chyfathrebu. Ysgolion eraill yn ein 
cyfadran yw’r Ysgol Reolaeth, Ysgol y Gyfraith 
Hillary Rodham Clinton ac Ysgol y Gwyddorau 
Cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda 
phynciau eraill yn ein hysgol – weithiau bydd 
eu modiwlau (gweler isod) ar gael i ni a’n rhai ni 
iddyn nhw. Rydym hefyd yn gweithio gyda nhw 
ar brosiectau ymchwil.

Mentor academaidd
Byddwch yn cael gwybod pwy fydd eich mentor 
academaidd pan fyddwch yn cyrraedd Aber-
tawe. Byddant yn aelod o’r staff academaidd a 
fydd yn chwarae rol bwysig yn ystod eich amser 
o fewn yr adran. Byddant yn cymryd diddordeb 
cyffredinol a hirdymor yn eich datblygiad 
academaidd. Fel arfer, dyma’r person a fydd yn 
ysgrifennu geirda are ich ran pan fyddwch chi’n 
graddio!

Oriau swyddfa
Bydd gan bob aelod o staff academaidd ddwy 
awr yr wythnos lle byddant yn aros yn eu swy-
ddfeydd yn barod i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr. 
Bydd ganddynt wybodaeth ar eu drysau yn 
manylu ar yr oriau hyn. Fel arall, gallwch bob 
amser anfon e-bost atom a gofyn am gyfarfod. 

Semester 
Cyfnod addysgu o 11 wythnos. Yn Abertawe, 
mae dau semester bob blwyddyn academaidd. 
Mae’r semester cyntaf yn rhedeg o fis Medi i fis 
Rhagfyr, mae’r ail semester yn rhedeg o Ionawr 
i Ebrill / Mai.

Modiwl 
Mae modiwl yn uned ddysgu. Yn eich blwyddyn 
gyntaf, byddwch yn dewis cyfanswm o chwe 
modiwl – tri yn y semester cyntaf a thri yn yr ail. 
Gallwch ddewis y modiwlau sy’n apelio fwyaf 
atoch o ran eu cynnwys.

Darlith 
Mae pob modiwl fel arfer yn cynnwys un sesi-
wn addysgu dwyawr bob wythnos, lle byddwch 
chi’n gwrando ac yn trafod syniadau a damcan-
iaethau academaidd am amrywiaeth o bynciau 
sy’n ymwneud â’r cyfryngau. 
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Seminar 
Yn ogystal â’r ddarlith dwy awr, mae 
gan bob modiwl seminar awr o hyd bob 
wythnos. Mae seminarau yn cynnwys nifer 
llai o fyfyrwyr, ac yn cynnig cyfle i drafod 
yr hyn a drafodwyd yn y ddarlith a/neu i 
gyflawni rhai tasgau ymarferol sy’n helpu i 
atgyfnerthu eich dysgu.

TB1 & TB2
Weithiau cyfeirir at semestrau hefyd fel TB1 
a TB2. Mae ‘TB’ yn acronym o ‘Teaching 
Block’. 

Cyfnod asesu
Dyma gyfnos lle mae’r ffocws ar arholiadau 
ac ni chynhelir darlithoedd. Ond y newyddi-
on da i fyfyrwyr y cyfryngau yn Abertawe yw 
nad ydym yn gwneud i chi sefyll arholiadau 
- mae asesiadau (y ffyrdd rydym yn profi 
eich gwaith a’ch gwybodaeth) yn seiliedig ar 
waith cwrs, rhai yn ymarferol, rhai yn ddam-
caniaethol a rhai yn gymysgedd o’r ddau.

Canvas neu Amgylchedd 
Dysgu Rhithwir
Mae gan bob modiwl ei wefan ar-lein ei hun 
ar lwyfan o’r enw Canvas. Yma fe gewch yr 
holl wybodaeth am y modiwl gan gynnwys 
dyddiadau asesu, copïau o sleidiau dar-
lithoedd a fideos o’r darlithoedd. 

Rhif myfyriwr
Pan fyddwch yn cofrestru, byddwch yn cael 
rhif myfyriwr. Bydd hwn yn unigryw i chi, a 
bydd yn parhau i fod yn Rhif Myfyriwr Pri-
fysgol Abertawe tra byddwch yn astudio 
gyda ni. Bydd hefyd yn gweithredu fel eich 
rhagddodiad e-bost myfyriwr (1234567@
swansea.ac.uk) 

Glasach
Yr enw cyfeillgar a rhoddir i fyfyrwyr sydd yn 
Newydd i’r brifysgol!

Wythnos y Glas  
Eich wythnos gyntaf ym Mhrifysgol Aber-
tawe! Ni fydd unrhyw ddarlithoedd, felly 
bydd gennych amser i ymgyfarwyddo â’r 
campws, a chwrdd â phobl a fydd yn deby-
gol o ddod yn ffrindiau oes. Gelwir hefyd yn 
“Wythnos Sefydlu”.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Abertawe (SUSU)
Fel myfyriwr yn Abertawe, byddwch yn dod 
yn aelod o Undeb y Myfyrwyr  yn awtomatig. 
Mae’n cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer 
myfyrwyr, ac mae yno i gynrychioli eich did-
dordebau ac i roi llais i chi.

Prifysgol Campws
Prifysgol gyda lleoliad pwrpasol lle gellir 
dod o hyd i gyfleusterau addysgu, cyfleus-
terau hamdden, llety a bariau a siopau ar y 
campws. Mae gan Brifysgol Abertawe ddau 
gampws, Campws Parc Singleton, lle mae 
Adran y Cyfryngau, a Champws y Bae. 

BA 
Ystyr BA yw Bachelor of Arts (Baglor yn y 
Celfyddydau), sef y cymhwyster a gysylltir 
fel arfer â graddau’r celfyddydau a’r dy-
niaethau. Gallwch ddarganfod mwy am y 
graddau BA Anrhydedd a gynigir gan Adran 
y Cyfryngau trwy glicio yma.    

Cydanrhydedd  
Gyda gradd cydanrhydedd,  byddwch yn 
dewis astudio dau bwnc. Byddwch dal ond 
yn astudio chwe modiwl bob blwyddyn, 
ond maen nhw wedi’u rhannu 50:50 rhwng 
y ddau bwnc. Gallwch astudio gradd gy-
danrhydedd yn y Cyfryngau gyda Saesneg 
Iaith, Llenyddiaeth Saesneg neu Gymraeg.

Mwy
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Gradd Meistr 
Ar ôl i chi raddio o’ch gradd israddedig, ac os 
ydych am barhau â’ch astudiaethau, gallwch 
ddewis astudio rhaglen ôl-raddedig MA neu 
Feistr gyda ni. Gallwch ddarganfod mwy trwy 
glicio yma. 

PhD
Fe’i gelwir hefyd yn ddoethuriaeth, a dyma’r 
cymhwyster academaidd uchaf. Mae fel arfer yn 
seiliedig ar dair blynedd o ymchwil gwreiddiol 
ac annibynnol. Ar ôl ei gyflawni, gallwch wedyn 
osod ‘Dr’ o flaen eich enw.

Cyflogadwyedd
Term y byddwch yn ei glywed yn aml o fewn ein 
hadran. Mae eich cyflogadwyedd yn ffordd arall 
o nodi pa mor dda yw eich rhagolygon swydd ar 
ôl i chi raddio. Yn Adran y Cyfryngau Abertawe, 
bydd cyfuniad o’r hyn y byddwch yn ei astudio, 
y cyfleoedd lleoliad gwaith a gynigir i chi a sut y 
cewch eich asesu yn eich gwneud yn ddeniadol 
i gyflogwyr y dyfodol! 

Asesiad dilys
Ffordd arall rydym yn gwella eich cyflogad-
wyedd yw drwy cynnig asesiadau sy’n ad-
lewyrchu’r heriau y gallech eu hwynebu yn yr 
amgylchedd gwaith. Rhai enghreifftiau a ddef-
nyddiwn yw datblygu ymgyrchoedd cyfathrebu 
cysylltiadau cyhoeddus, cyrchu ac ysgrifennu 
straeon newyddion a chymryd rhan mewn pitch-
es cystadleuol i gynrychiolwyr o ddiwydiannau’r 
cyfryngau.  

Traethawd hir 
Traethawd estynedig yw traethawd hir. Fel 
myfyriwr israddedig, cewch gyfle i ymchwilio ac 
ysgrifennu traethawd hir 8,000 o eiriau yn eich 
trydedd flwyddyn. Mae’n llawer mwy diddorol a 
llawer llai brawychus nag y mae’n swnio, gan y 
byddwch chi’n cael gweithio gydag arbenigwr 
academaidd yn y maes rydych chi’n ymchwilio 
ac yn ysgrifennu amdano.

Varsity
Yr ŵyl chwaraeon a gynhelir bob mis Mai pan 
fydd ein prifysgol yn chwarae Prifysgol Caerdy-
dd ym mhopeth o bêl-rwyd i golff, o bêl-droed 
Americanaidd i ffrisbi eithafol. Diwrnod hir, difyr 
ac emosiynol fel arfer!

Dysgu hunan-gyfeiriedig 
Bob wythnos yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch 
yn cael, ar gyfartaledd, chwe awr o ddarlithoedd 
a thair awr o seminarau – cyfanswm o 9 awr 
o addysgu wyneb yn wyneb. Efallai nad yw’n 
ymddangos yn fel llawer o waith, ond cofiwch 
mai dim ond man cychwyn i’ch astudiaethau 
yw darlith. Yna disgwylir i chi wneud llawer o 
waith darllen o restrau darllen a roddir i chi. Y 
dysgu annibynnol hwn, a elwir hefyd yn ddysgu 
hunangyfeiriedig, yw’r hyn sy’n gwneud astu-
dio mewn prifysgol mor wahanol i astudio yn yr 
ysgol neu goleg. 

TurItIn 
Dyma sut y byddwch yn cyflwyno’ch holl waith 
cwrs ysgrifenedig. Fe welwch ddolen ar gyfer 
pob darn o waith y byddwch yn ei gyflwyno ar 
dudalen Canvas y modiwl.

Llên-ladrad 
Llên-ladrad yw pan fydd myfyriwr yn ceisio 
cyflwyno gwaith rhywun arall fel ei waith ei hun, 
yn aml trwy dorri a gludo darnau o draethodau 
y maent wedi dod o hyd iddynt ar-lein. Peidiwch 
â gwneud hyn - nid yw’n werth y risg.

Dyddiadau cau ar gyfer 
cyflwyno
Nid yw dyddiadau cau cyflwyno yn agored i 
drafodaeth oni bai bod gennych ganiatâd i gy-
flwyno yn ddiweddarach (gweler Amgylchiadau 
Esgusodol isod)

Amgylchiadau esgusodol 
Weithiau mae amgylchiadau difrifol (salwch, 
profedigaeth) yn golygu ei bod yn amhosibl i 
fyfyriwr cyflwyno eu gwaith ar amser. Os felly, 
gallwch wneud cais am amgylchiadau esgu-
sodol, lle mae’n bosibl y caniateir estyniad i’r 
dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’ch aseiniad.
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Edrychwn ymlaen i’ch dysgu

Media @ Swansea University

www.swansea.ac.uk/mediastudies/

swanseamumbler.com

@SUMediaComm

@cyfryngau

@SwanseaMumbler

Mae Mwmblwr Abertawe 
yn gymuned
gwefan i bawb sy’n 
gysylltiedig â’r Adran 
Cyfryngau, Cyfathrebu a 
Chysylltiadau Cyhoeddus 
ym Mhrifysgol Abertawe
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