
TROSOLWG O’R CWRS

Mae’r cwrs meistr cyfrwng 
Cymraeg unigryw hwn wedi 
ei anelu at fyfyrwyr sydd â 
diddordeb gwirioneddol mewn 
datblygiad cynaliadwy a materion 
amgylcheddol.
Mae’r cwrs yn cyflwyno ystod 
eang o bynciau sy’n edrych ar 
gynaladwyedd mewn cyd-destun 
trefol, gwledig ac ar lefel yr 
unigolyn. Bydd cyfle i astudio 
enghreifftiau o gynaladwyedd trwy 
sawl cyfnod o waith maes. Mae’r 
cwrs hwn yn arbennig o addas ar 
gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i 
ddilyn gyrfa yn y maes allweddol 
hwn.  

STRWYTHUR Y CWRS

Mae’r cwrs ar gael yn llawn amser 
dros flwyddyn neu’n rhan amser 
dros ddwy flynedd. Dysgir y cwrs 
mewn dwy ran:

Rhan un - Ceir saith modiwl 
hyfforddedig yn cynnwys lleoliad 
gwaith, gwaith maes a chynllun 
ymchwil. Rhaid cwblhau rhan un 
yn llwyddiannus cyn mynd ymlaen 
i ran dau. 

Rhan dau - Cyfnod i ymchwilio ac 
ysgrifennu traethawd hir. Maes 
ymchwil penodol y traethawd hir 
fydd yn penderfynu ai gradd MSc 
neu MA a gaiff ei dyfarnu i chi ar 
ddiwedd y cwrs.

Cynhelir y rhan hyfforddedig o 
fis Medi i fis Mai, caiff y cyfnod o 
fis Mehefin i fis Medi ei dreulio 
ar ysgrifennu’r traethawd hir. 
Darlithoedd a seminarau fydd sail 
rhai modiwlau. Bydd modiwlau 
eraill wedi eu seilio ar hunan 
addysgu yn eich caniatáu i astudio 
pynciau mewn dyfnder ac i 
ddatblygu arbenigedd a sgiliau 
personol

MSC / MA RHEOLAETH 
AMGYLCHEDDOL GYNALIADWY

DATBLYGIAD GYRFAOL

Un o brif amcanion y cwrs meistr 
arbennig hwn yw ymateb i’r galw 
cynyddol sydd ymysg cyflogwyr 
yng Nghymru am unigolion 
gyda’r cefndir academaidd 
perthnasol a hefyd y sgiliau a’r 
hyder i gyfathrebu’n effeithiol 
mewn sefyllfaoedd dwyieithog. 
Rhai o’r prif gyflogwyr yw’r cyrff 
amgylcheddol statudol a’r sector 
gwirfoddol. Ceir cyfleoedd hefyd 
yn y maes ymgynghorol, ym myd 
addysg a diwydiant. Mae’r cwrs 
hwn hefyd yn arbennig o addas i 
unigolion sydd yn ystyried newid 
cyfeiriad neu sydd eisoes mewn 
swydd berthnasol ac sy’n awyddus 
i ehangu eu gorwelion. Mae’n bosib 
dilyn y cwrs yn llawn amser neu’n 
rhan amser fel rhan o ddatblygiad 
proffesiynol mewn swydd.
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MODIWLAU RHAN UN:
Cysyniadau datblygiad cynaliadwy
Sylfaen gadarn o’r cysyniadau 
allweddol sy’n gysylltiedig 
â datblygiad cynaliadwy, 
gan gynnwys yr elfennau 
amgylcheddol, economeg a 
chymdeithasol. 

Rheolaeth cefn gwlad
Astudio elfennau o ddefnydd tir, 
cadwraeth, datblygiad cymunedol, 
amaethyddiaeth, coedwigaeth, 
cynllunio, ynni amgen, twristiaeth 
gynaliadwy a hamdden. 

Yr amgylchedd adeiledig
Byddwn yn astudio agweddau 
ar ddylunio adeiladau, rheoli 
gwastraff, arbed ynni, trafnidiaeth, 

llecynnau gwyrdd trefol, datblygiad 
cymunedol, a chynllunio trefol a 
dinesig, mewn ffordd sy’n hybu 
datblygiad cynaliadwy. Ceir cyfle 
i wneud gwaith maes preswyl yn 
Ne Cymru, yn cynnwys ymweld â 
Chaerdydd, Abertawe a’r Cymoedd. 
Ceir hefyd gyfnod o astudio dwys 
yn y Ganolfan Technoleg Amgen. 

Gwaith maes
Bwriad y modiwl hwn yw 
atgyfnerthu a rhoi’r wybodaeth 
a ddysgwyd yn gynharach mewn 
cyd-destun. Bydd cyfle i gymharu 
gwahanol ymarferiadau cyrff 
amgylcheddol ym myd cadwraeth 
a rheolaeth amgylcheddol yn 
Iwerddon a Phrydain.

Gloywi iaith ar gyfer 
amgylcheddwyr
Modiwl arbennig i weithwyr ym 
maes yr amgylchedd fydd yn 
datblygu sgiliau cyfathrebu yn yr 
iaith Gymraeg.   

Methodoleg ymchwil
Mae’r modiwl hwn yn cynnwys 
seminarau a darlithoedd sy’n 
cynorthwyo myfyrwyr i baratoi’r 
cynllun ymchwil.

Lleoliad gwaith proffesiynol
Mae hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
gael profiad proffesiynol gyda 
chorff neu fudiad amgylcheddol 
sy’n berthnasol i’w diddordebau.

PROFESSIONAL 

GOFYNION MYNEDIAD

Dylai ymgeiswyr feddu ar  radd 
dosbarth 2(ii), neu uwch, mewn 
maes perthnasol. Derbynnir 
ceisiadau hefyd gan ymgeiswyr 
gyda chefndir mewn meysydd 
eraill ond sydd â gwir ymroddiad 
a diddordeb mewn astudio’r 
pwnc. Hefyd byddwn yn derbyn 
ymgeiswyr sydd heb radd ond 
sydd â phrofiad eang o waith 
perthnasol ac sy’n awyddus i 
ddatblygu neu newid gyrfa.

GWNEUD CAIS

Gellir cael manylion ar sut i wneud 
cais, a gwybodaeth am ffioedd, gan 
Gofrestra Academaidd Prifysgol 
Bangor, Bangor, Gwynedd,LL57 
2DG, neu ewch i’r wefan ganlynol: 
http://www.bangor.ac.uk/

CYMORTH ARIANNOL

• Mae cymorth ariannol penodol
 ar gael i astudio trwy gyfrwng y
 Gymraeg, gan gynnwys
•  AmNawdd - y cynllun noddi
 amgylcheddol
• Bwrsariaeth Prifysgol Bangor
 Cysylltwch â Paula Roberts,
 Cyfarwyddwr y Cwrs, am
 fanylion pellach:
 E-bost: p.roberts@bangor.ac.uk
 

MANYLION PELLACH

Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau 
Naturiol a Daearyddiaeth
Prifysgol Bangor,
Bangor
Gwynedd
LL57 2UW.

Paula Roberts, Cymrawd Dysgu 
Cyfrwng Cymraeg 
Ffon: +44 (0)1248 382976,
E-bost: p.roberts@bangor.ac.uk

Meryl Furlong, Gweinyddwr 
Cyrsiau Meistr 
Ffon: +44 (0)1248 383708,
E-bost: m.furlong@bangor.ac.uk

http://www.bangor.ac.uk/senrgy/
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CEFNOGIR Y CWRS GAN:


