Ffioedd Dysgu Cartref/UE (ac Ynysoedd) 2019/20
1) Statws Ffioedd: Mae statws ffioedd yn cael eu hasesu yn unol â'r Rheoliadau Addysg (Ffioedd a
Chymwysterau) 1983 (diwygiedig). Mae canllawiau ychwanegol ar statws ffioedd cartref/tramor ar gael
gan yr UK Council for International Affairs (UKCISA)
2) Ffioedd a godir ar fyfyrwyr sy'n dechrau ar eu cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd 2019/20 yw'r
rhain. Gellir dod o hyd i ffioedd myfyrwyr sy'n parhau drwy gyfeirio at y rhestr sy'n cyfateb i'r flwyddyn
dechrau astudiaethau, yma.
3) Sylwer - efallai y codir taliadau mainc/labordy ar gyfer rhai cyrsiau ôl-radd. Rhoddir gwybod i fyfyrwyr
am hyn wrth gael cynnig lle yn y brifysgol.
4) Ffioedd rhan-amser: Oni bai eu bod wedi eu rhestru ar wahân, codir ffioedd rhan-amser ar gyfer
cyrsiau fel cyfran fras o'r ffi lawn-amser.
5) Ffioedd Dysgu i Staff: Mae pawb a gyflogir gan Brifysgol Bangor (ac eithrio'r rhai hynny sydd wedi
cofrestru hefyd fel myfyrwyr llawn-amser neu a fydd wedi eu cofrestru fel myfyrwyr llawn-amser) yn
gymwys i'w hystyried i gael eu heithrio o ffioedd ar gyrsiau yn y brifysgol. (Gweler y telerau ac amodau
ar ddiwedd y ddogfen hon)
6) Polisi talu ac ad-dalu: Dylech sicrhau eich bod yn ymwybodol o oblygiadau ariannol atal dros dro neu
derfynu eich astudiaethau cyn derbyn eich cynnig am le yn y brifysgol. Myfyrwyr sy'n cael benthyciadau
UDA, gweler yma
7) Pwysig: Tynnu'n ôl ac atal dros dro: Meddwl Gadael; gwelwch yma. Bydd ffioedd dysgu’n parhau’n
daladwy tan y dyddiad y bydd y brifysgol yn derbyn ffurflen adael/ gohirio astudiaethau wedi’i llenwi'n
briodol. Fel rheol, nid awdurdodir ceisiadau adolygol am ohirio astudiaethau.
8) Y taliadau canlynol yw’r rhai a godir gan y brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 (nid yw pob
cwrs wedi ei restru). Ni chaniateir unrhyw newid i'r taliadau hyn heb gadarnhad ysgrifenedig gan y
brifysgol.
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Tabl 1: Myfyrwyr Israddedig Cartref/UE
(yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw)
lle bo’n briodol, nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’
I gael manylion am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau’r brifysgol ewch i:
http://www.bangor.ac.uk/studentfinance
Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru: i gael manylion am grantiau a chymorth ariannol arall, ewch i
https://www.gov.uk/student-finance-register-login
Myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr: i gael manylion am grantiau a chymorth ariannol arall, ewch i
https://www.gov.uk/student-finance-register-login
Myfyrwyr sy’n byw yn yr UE: i gael manylion am grantiau a chymorth ariannol arall, ewch i
https://www.gov.uk/browse/education/student-finance
Israddedig Llawn-amser
Gradd gyntaf (yn cynnwys Graddau Sylfaen)
Ail-wneud yn rhan-amser ran o gwrs llawn-amser: : fesul 10 credyd
Blwyddyn Profiad Rhyngwladol (gweithio/astudio/Interniaeth yn y Ganolfan Addysg
Ryngwladol)
Blwyddyn Dramor Orfodol (Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth)
Blwyddyn Rynglanwol

Ffi Gartref/UE
£9,000
£750
Dim tâl
Dim tâl
Dim tâl

Substitute Placements:
Ail Flwyddyn Dramor (Credydau Trosglwyddo)
Un Semester o'r ail flwyddyn dramor (Credydau Trosglwyddo)

£1,350
£4,500

Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

£9,000
Rhan-amser

Myfyrwyr sydd â hawl i gael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr
Myfyrwyr Rhan-amser eraill
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Fesul 10
credyd
£750
£377

Tabl 2: Cyrsiau Ôl-radd Hyfforddedig
Nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’
Mae gostyngiad o £500 ar gael i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor ar gyfer cyrsiau meistr blwyddyn
llawn-amser. PWYSIG: Dylai myfyrwyr wirio telerau unrhyw ysgoloriaethau neu ostyngiadau eraill, am
ei bod yn bosibl na fyddant yn cynnwys y cynnig uchod.
Ysgol a Theitl y Cwrs

Ffi Gartref/UE

Ysgol Busnes Bangor
MA / MSc (pob un heblaw'r rhai isod)
MA/MSc Bancio a Chyllid (Banciwr Siartredig)
MBA (pob un heblaw'r rhai isod)
MBA Banciwr Siartredig (rhaglen lawn)
Diploma
Tystysgrif
Modiwl unigol
Rhaglenni carlam
Rhaglen Garlam MCIBS
Llwybr Cyflym Iawn
Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig
Pob cwrs MSc Cyfrifiadureg
Pob cwrs MSc Peirianneg Electronig
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
MA Astudiaethau Addysg (llawn-amser 15 mis gyda lleoliad gwaith)
Rhan-amser, modiwl 30 credyd
Tystysgrif Addysg Uwch i Raddedigion (PGCert HE rhan-amser)
Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)
Ysgol Gwyddorau Iechyd
Pob cwrs MSc llawn-amser ac eithrio'r rhai a restrir isod
Ffi rhan-amser (fesul 10 credyd)
MSc Meddygaeth Esthetig An-lawfeddygol (rhan amser dros 3 blynedd):
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2 a 3
MSc Therapi Galwedigaethol (traethawd hir ychwanegol)
MSc Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd (yn cynnwys llwybr dysgu o bell)
Rhan-amser, fesul 10 credyd (yn cynnwys llwybr dysgu o bell)
MA Gwaith Cymdeithasol (2 flynedd)
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Pob cwrs MA
Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth:
Pob cwrs MA Llenyddiaeth Saesneg
Pob cwrs MA a MSc mewn Ieithoedd ac Ieithyddiaeth
Ysgol y Gyfraith
Pob cwrs LLM, ac eithrio'r rhai a restrir isod
LLM Cyfraith, Strategaeth ac Ymarfer Caffael Cyhoeddus (dysgu cyfunol)
(dros 2 flynedd)
PGDip Cyfraith, Strategaeth ac Ymarfer Caffael Cyhoeddus (dysgu cyfunol)
(dros 2 flynedd)
PGCert Cyfraith, Strategaeth ac Ymarfer Caffael Cyhoeddus (dysgu cyfunol)
Ysgol Gwyddorau Meddygol
MSc Gwyddorau Clinigol
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£9,250
£10,250
£13,000
£16,000
£12,000
£6,000
£2,000
£13,000
£12,000
£11,000
£7,950
£7,700
£6,950
£933
£2,316
£9,000
£6,950
£387
£6,000
£3,000 p.a.
£2,317
£7,700
£428
£6,500 p.a
£6,500
£6,400
£7,000
£7,000
£12,000
£6,000 p.a.
£8,000
£4,000 p.a.
£4,000
£7,500

MSc Genomeg a Meddygaeth Fanwl (llawn amser)
MSc Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg (yn cynnwys ffioedd mainc o
£5,000)
MSc Genomeg a Meddygaeth Fanwl (rhan-amser)
PGCert Ymarfer Addysg Feddygol
Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
Pob cwrs MA Cerddoriaeth
Pob cwrs MA Cyfryngau
Ysgol Gwyddorau Naturiol
Pob cwrs MSc Gwyddorau Biolegol
Pob cwrs MSc Cemeg
Pob cwrs MA a MSc Amgylcheddol, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth
(llawn-amser)
Cynllun gradd 2 flynedd TRANSFOR-M: (2 flynedd) ffi y flwyddyn
Dysgu o bell (3 blynedd rhan-amser)
ffioedd dysgu llawn
Modiwl 20 credyd
Modiwl 15 credyd
Traethawd hir
Ysgol Gwyddorau’r Eigion
Pob cwrs MSc
Ysgol Seicoleg
Pob cwrs MA a MSc, ac eithrio'r rhai a restrir isod
MA/MSc Seicoleg
MSc Dadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad gyda Practicum
MSc Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol gyda Practicum
MA/MSc Seicoleg Defnyddwyr gyda Busnes
MSc Gwyddor Marchnata Cymhwysol (yn cynnwys £2,000 ffi mainc)
MA/MSc Dulliau Gweithredu trwy Ymwybyddiaeth Ofalgar:
Modiwl Ymarfer Dysgu wedi ei Asesu (PMP4011)
Pob modiwl 30 credyd arall
Modiwl Llwybr Hyfforddi Athrawon trwy Ymwybyddiaeth Ofalgar (PMP4016,
15 credyd)
Thesis
Tystysgrif PG / PG Dip DBT
MSc Cwnsela
Blwyddyn 1, 120 credyd (yn cynnwys ffi breswyl)
Blwyddyn 2, 100 credyd
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Pob cwrs MA/MSc
Ysgol y Gymraeg
Pob cwrs MA
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£12,000
£11,950
£6,000
£2,650
£6,500
£7,000
£8,600
£7,950
£8,400
£8,400
£8,400
£934
£700
£2,800
£8,400
£7,950
£6,950
£8,775
£8,775
£9,250
£11,250
£2,200
£1,925
£860
£2,560
£3,225
£5,400
£4,500
£7,300
£6,300

Tabl 3: 2019/20: Cyrsiau Ôl-radd Hyfforddedig, Meistr Ymchwil (MRes)
Nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’.
Mae’n bosib y codir 'ffioedd mainc' a fydd yn cael eu nodi yn eich llythyr cynnig swyddogol.
Llawn-amser

Ffi Gartref/UE
Cyrsiau Meistr Ymchwil (MRes)
£4,327
Ffi mainc* Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg:
£1,250
*Mae’n bosib y codir 'ffioedd mainc' ychwanegol a fydd yn cael eu nodi yn eich llythyr cynnig
swyddogol
Rhan-amser

Y flwyddyn
£2,164

Cyrsiau MRes (dros 2 flynedd)

Tabl 4: 2019/20: Cyrsiau Ymchwil Ôl-radd a Doethuriaethau Proffesiynol
(DHealthCare/PhD/DClinPsy /EdD/MPhil/MARes/MScRes)
Nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’.
Mae’n bosib y codir 'ffioedd mainc' a fydd yn cael eu nodi yn eich llythyr cynnig swyddogol.
Llawn-amser
Cyrsiau Ymchwil a Doethuriaethau Proffesiynol
PhD llawn amser, ond mewn gweithle allanol

Ffi Gartref/UE
£4,327
£2,164

Ffi mainc* Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg:
£1,250
Pob PhD yn Ysgol Busnes Bangor - Ffi cefnogi ymchwil a hyfforddiant
£500
*Mae’n bosib y codir 'ffioedd mainc' ychwanegol a fydd yn cael eu nodi yn eich llythyr cynnig
swyddogol
Rhan-amser
Cyrsiau Ymchwil a Doethuriaethau Proffesiynol
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Tabl 5: Ffioedd a chostau eraill
Tâl gweinyddu cofrestru’n hwyr (yn dibynnu pa mor hwyr)
2 wythnos
3 wythnos
4 wythnos
Ffioedd arholi staff
MPhil, MEd a chyrsiau Meistr eraill
PhD, DMin, DClinPsy, EdD, DHealthCare, etc.

£380
£450

Ffioedd ailarholi/ailgyflwyno
Israddedigion ac ôl-raddedgion sy’n sefyll arholiadau’n allanol (ynghyd â £20 i bob
ailasesiad gwerth 10 credyd)
MPhil
MPhil (tâl gostyngol lle nad oes angen viva arall)
PhD, DClinPsy, DMin, EdD, DHealthCare, etc.
PhD, DClinPsy, DMin, EdD, DHealthCare, etc (ffi ostyngol lle nad oes angen viva arall)
Gwaith cwrs/Arholiad gradd Meistr hyfforddedig
Traethawd Hir Meistr Hyfforddedig
Diploma Ôl-raddedig
Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gyda SAC (TAR, BEd, BSc a BA)
Ymarfer dysgu ychwanegol

Taliadau eraill
PhD trwy waith cyhoeddedig
Uwch Ddoethuriaethau (DLitt, DSc, DScEcon, LLD, DMus, DD)
Trawsgrifiad yn lle un a gollwyd/a ddifrodwyd (+£3 am bob copi ardystiedig
ychwanegol y gofynnir amdano ar yr un pryd neu o fewn 30 diwrnod i’r cais)
Ceisiadau ardystio gan drydydd parti
Copïau ardystiedig o dystysgrif y cymhwyster (ynghyd â £2 am bob copi ychwanegol)
Tystysgrif Cymhwyster yn lle un a gollwyd/a ddifrodwyd
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£177
£376
£188
£450
£241
£185
£185
£185

£56 yr
wythnos

£2,200
£595
£33
£10
£10
£37

Ffioedd Dysgu i Staff (Telerau ac Amodau)
• Dylai’r aelod staff fod â chontract cyflogaeth ffurfiol (sy’n atebol i dalu cyfraniadau dosbarth
Yswiriant Gwladol 1A oni bai eu bod wedi eu hesgusodi rhag cyfrannu at Yswiriant Gwladol
oherwydd oedran) gyda’r brifysgol, sy’n ddilys o’r dyddiad cofrestru tan ddiwedd y cyfnod ffi
‘cyfredol’ (e.e. blwyddyn academaidd).
• Lle bo aelod staff yn gyflogedig fel cynorthwywr ymchwil a’r cofrestriad ar radd ymchwil yn amod
yn ôl y contract cyflogaeth, mae’r unigolion hynny’n gymwys i’w hystyried i gael eu heithrio rhag
taliadau.
• Dylai oriau’r cytundeb fod yn fwy na 12 awr yr wythnos.
• Lle bo’r contract cyflogaeth yn dod i ben ran o’r ffordd trwy gyfnod codi ffioedd dilynol (e.e. y
flwyddyn academaidd nesaf), codir ffioedd ar sail pro-rata o ddiwedd y contract.
• Lle bo aelod staff yn gymwys i hawlio’r hyn sy’n cyfateb i’r ffioedd dysgu trwy grant gan awdurdod
addysg lleol, ni chaiff ei (h)eithrio rhag talu ffioedd.
• Lle bo taliadau wedi eu codi ar sail pro rata o ddiwedd cytundeb, caiff y taliadau eu hail-gyfrif neu
eu had-dalu fel y bo’n briodol os estynnir cytundeb neu os rhoddir cytundeb newydd.
• Bydd unrhyw gostau ychwanegol (e.e. ffioedd mainc, ymweliadau astudio, cyflwyno traethawd hir,
etc) yn daladwy o hyd.
• Lle bo myfyrwyr yn peidio â bod yn gymwys i gael eu heithrio rhag ffioedd ran o’r ffordd trwy eu
cwrs, a lle byddont wedi’u heithrio rhag mwy na 50% o’r ffioedd dysgu, bydd y ffi arholiad yn
ddyledus.
• Yn achos yr holl fyfyrwyr, rhaid cael cytundeb yr ysgol academaidd dan sylw cyn caniatáu iddynt
gael eu heithrio rhag talu ffioedd.
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