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 Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr Cartref 
(yn cynnwys Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon). 

2021/22 
 
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 Student Affairs (UKCISA) 
 

2) Ac eithrio myfyrwyr o Weriniaeth Iwerddon, a gynhwysir o dan drefniant yr Ardal Deithio Gyffredin, 
mae ffioedd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd i'w gweld o dan Ffioedd Dysgu (Rhyngwladol) 2021/22, 
ynghyd â gwybodaeth am ysgoloriaethau a chefnogaeth ariannol bellach. 
 

3) Ffioedd a godir ar fyfyrwyr sy'n dechrau ar eu cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22 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. 

 
4) 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. 
 

5) Ffioedd rhan-amser: Oni bai  eu bod wedi eu rhestru ar wahân, codir ffioedd rhan-amser ar gyfer 
rhaglenni fel cyfran fras o'r ffi lawn-amser. 

 
6) Ffioedd Dysgu i Staff: Mae pawb a gyflogir gan Brifysgol Bangor (ac eithrio'r rhai hynny sydd wedi eu 

cofrestru ar hyn o bryd fel myfyrwyr llawn-amser neu sydd ar fin cael eu cofrestru fel myfyrwyr llawn-
amser) yn gymwys i'w hystyried i gael eu heithrio o ffioedd ar gyrsiau'r Brifysgol. (Gweler Polisi Ffioedd 
Dysgu)  

 
7) Polisi talu ac ad-dalu:  Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod yn ymwybodol o oblygiadau ariannol gohirio eu 

hastudiaethau neu eu terfynu cyn derbyn cynnig o le yn y Brifysgol. Myfyrwyr sy'n derbyn benthyciadau 
UDA, gweler yma 

  
8) Pwysig: Tynnu'n ôl a Gohirio Astudiaethau Gofynnir yn garedig i fyfyrwyr sy'n ystyried gadael ystyried 

y cyngor hwn. Bydd ffioedd dysgu’n parhau’n daladwy tan y dyddiad y bydd y brifysgol yn derbyn 
ffurflen tynnu'n ôl/gohirio astudiaethau'r brifysgol wedi’i llenwi'n briodol. Fel rheol, ni awdurdodir 
ceisiadau adolygol am ohirio astudiaethau. 

 
9) Y taliadau canlynol yw’r rhai a godir gan y brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 (nid yw pob 

cwrs wedi ei restru). Ni chaniateir unrhyw newid i'r taliadau hyn heb gadarnhad ysgrifenedig gan y 
brifysgol. 
 

    

https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status
http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees
http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees
https://www.bangor.ac.uk/ar/main/admissions/usloansfurtherinfo.php.en
http://www.bangor.ac.uk/studentservices/leaving/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/regulations/procs/proc07.php.en
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Tabl 1: 2021/22: Israddedigion Cartref 
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 
http://www.studentfinancewales.co.uk/ 

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 

 

 Ffi 
Gradd lawn-amser gyntaf (yn cynnwys Graddau Sylfaen) £9,000  

Ail-astudio cwrs gradd israddedig yn rhan-amser (ffi pro rata, fesul 10 credyd) £750 
Rhan-amser: Myfyrwyr sydd â hawl i gael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr 
(fesul 10 credyd) 

£750 

Myfyrwyr Rhan-amser eraill (fesul 10 credyd) £377 

Blwyddyn 2 cyrsiau tair iaith yn yr "Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a 
Diwylliannau", lle treulir Semester 2 gorfodol Blwyddyn 2 dramor 

£5,175  

Blwyddyn 3 cyrsiau iaith sengl, dwy iaith neu dair iaith yn yr "Ysgol Ieithoedd, 
Llenyddiaethau a Diwylliannau", lle treulir Blwyddyn 3 gorfodol dramor 

£1,350  

Blwyddyn Rynglanwol  £1,350  

Blwyddyn Lleoliad Gwaith £1,350  

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol (gwaith/astudiaeth/interniaeth Canolfan 
Addysg Ryngwladol) 

£1,350  

Lleoliad Amnewid: lle ymgymerir yr ail flwyddyn lawn dramor (trosglwyddo 
credydau) 

£1,350  

Lleoliad Amnewid: lle ymgymerir semester o'r ail flwyddyn  dramor 
(trosglwyddo credydau) 

£5,175  

  

 

  

http://www.bangor.ac.uk/studentfinance
http://www.studentfinancewales.co.uk/
https://www.gov.uk/student-finance-register-login
https://www.gov.uk/student-finance-register-login
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Tabl 2: 2021/22: Rhaglenni Ôl-raddedig 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. 

 
Teitl Ysgol a Rhaglen Ffi 

Ysgol Busnes a Rheolaeth 

Pob cwrs, ac eithrio'r rhai a restrir isod £9,500 

MA/MSc Bancio a Chyllid (Banciwr Siartredig) £12,750 

MBA (pob un heblaw'r rhai isod) £14,000 

MBA Banciwr Siartredig (cwrs llawn) £18,000 

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig  

Pob cwrs MSc £8,500 
Ysgol Addysg 

MA Astudiaethau Addysg (llawn-amser 12 mis, 180 credyd) £8,000 

MA Astudiaethau Addysg (llawn-amser 15 mis gyda lleoliad gwaith, 200 credyd) £8,889 
Rhan-amser (modiwl 30 credyd) £1,334 

MA Plentyndod ac Ieuenctid £8,000 

Tystysgrif Addysg Uwch i Raddedigion (PGCert HE, rhan-amser) £2,667 

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) £9,000 
MSc Dadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad (180 credyd) £9,500 

MSc Dadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad gyda Practicum (240 credyd) £12,667 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas 
Pob cwrs MA Hanes a Gwyddorau Cymdeithas £7,500 

Pob cwrs Y Gyfraith, ac eithrio'r rhai a restrir isod £8,000 

LLM Cyfraith, Strategaeth ac Ymarfer Caffael (dysgu cyfunol, dros 2 flynedd): £12,750 

y flwyddyn £6,375 

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Diwylliannau  

Pob cwrs MA Llenyddiaeth Saesneg £7,500 

Pob cwrs MA a MSc Ieithyddiaeth   £8,000 

Pob cwrs MA Ieithoedd Modern £8,000 
Pob cwrs Cerddoriaeth a'r Cyfryngau     £7,500 

Pob cwrs MA Cymraeg £7,500 

Ysgol Gwyddorau Meddygol a Gwyddorau Iechyd 

MSc Gwyddorau Meddygol £8,000 

MSc Genomeg a Meddygaeth Fanwl (llawn amser) £12,750 

MSc Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg (yn cynnwys ffi mainc o £5,000) £12,750 
MSc Gwyddorau Biofeddygol (ar gyfer staff y GIG gyda thraethawd hir yn seiliedig ar 
waith labordy ysbyty) 

£8,500 

MSc Gwyddorau Biofeddygol (ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn aelodau staff y GIG gyda 
thraethawd hir gwaith desg) 

£8,500 

MSc Gwyddorau Biofeddygol (ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn aelodau staff y GIG gyda 
thraethawd hir yn seiliedig ar waith labordy, yn cynnwys ffi mainc o £3,000) 

£11,500 

MA Ymarfer Addysg Feddygol  £8,500 
PGCert Ymarfer Addysg Feddygol £2,834 

Pob cwrs llawn-amser MSc Gwyddorau Iechyd ac eithrio'r rhai a restrir isod £8,000 

Ffi ran-amser fesul 10 credyd £445 

MSc Meddygaeth Aesthetig An-lawfeddygol (rhan-amser dros 3 blynedd): £9,500 
Blwyddyn 1 £6,334 

Blynyddoedd 2 a 3 (y flwyddyn) £3,166 
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MSc Iechyd Ataliol ac Ecwiti Iechyd £8,500 
Diploma Ôl-radd £5,667 

Tystysgrif Ôl-radd £2,834 

Ffi ran amser fesul 10 credyd £500 
MSc Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd (yn cynnwys llwybr dysgu o bell) £8,500 

Rhan-amser, fesul 10 credyd (yn cynnwys llwybr dysgu o bell) £473 

MA Gwaith Cymdeithasol (y flwyddyn, dros 2 flynedd) £7,500 
Ysgol Gwyddorau Naturiol 

Pob cwrs  £9,000 

Cynllun gradd 2 flynedd TRANSFOR-M:- (dros 2 flynedd, y flwyddyn) £9,000 

Dysgu o bell (dros 3 blynedd, rhan-amser):  

ffioedd dysgu llawn £9,000 

Modiwl 20 credyd £1,000 

Modiwl 15 credyd £750 
traethawd hir 60 credyd £3,000 

Ysgol Gwyddorau Eigion 

Pob cwrs  £9,000 

Ysgol Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon 
Pob cwrs Seicoleg, ac eithrio'r rhai a restrir isod £9,000 

MA/MSc Seicoleg £8,000 

Pob cwrs Gwyddorau Chwaraeon £8,500 
MA/MSc Seicoleg Defnyddwyr gyda Busnes £9,500 

MSc Gwyddor Marchnata Cymhwysol (gan gynnwys ffi mainc o £2,000) £12,750 

MSc Cwnsela  £10,385 
Blwyddyn 1, 120 credyd (yn cynnwys ffi breswyl) £5,665 

Blwyddyn 2, 100 credyd £4,720 

MA Addysgu Cyrsiau sy’n seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar 
(yn cynnwys 4 modiwl Ymwybyddiaeth Ofalgar 30 credyd yr un, a'r Project Addysgu 
Ymwybyddiaeth Ofalgar 60 credyd) 

£12,750 

MA/MSc Dulliau Gweithredu sy’n seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (dros 3 neu 5 
mlynedd) 
(yn cynnwys 4 modiwl Ymwybyddiaeth Ofalgar 30 credyd yr un, a thraethawd ymchwil 
MA neu MSc 60 credyd) 

£12,750 
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Tabl 3: 2020/21: 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 y llythyr cynnig swyddogol. 
 

Llawn-amser Ffi 

Cyrsiau Meistr Ymchwil (MRes) £4,500 

Ffi mainc Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg*  £1,250 
Ffi mainc MRes Meddygaeth Foleciwlaidd £6,000 

*Mae’n bosib y codir 'ffioedd mainc' ychwanegol a fydd yn cael eu nodi yn y llythyr cynnig swyddogol 
 

Ffi Ran-amser  

Cyrsiau MRes (y flwyddyn, dros 2 flynedd) £2,250 

 
 
 

Tabl 4: 2020/21: 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 y llythyr cynnig swyddogol. 

Llawn-amser Ffi 

Rhaglenni Ymchwil Llawn-amser a Doethuriaethau Proffesiynol £4,500  

PhD llawn amser, ond mewn gweithle allanol £2,250  

Rhan-amser (y flwyddyn) Ffi 

Cyrsiau Ymchwil Rhan-amser a Doethuriaethau Proffesiynol £2,250  

Ffioedd Ychwanegol* (y flwyddyn) Ffi 

Ffi mainc Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg* £1,250  

Pob PhD yn Ysgol Busnes Bangor: ffi cefnogi ymchwil a hyfforddiant £500  

Ffioedd Parhau - yn achos parhau i 5ed flwyddyn o astudio, neu fwy 
Yn berthnasol o 2020/21 

(ar gyfer 2024/25 ymlaen) 

Myfyrwyr sy'n parhau, in situ, gan ddefnyddio cyfleusterau ac adnoddau 
ym Mangor, am 5ed flwyddyn o astudio (neu fwy) 

10% o'r ffi flynyddol am y 
flwyddyn academaidd 
bump (neu fwy) o 
flynyddoedd ymlaen 

Myfyrwyr sy'n parhau, o bell, i ffwrdd o Fangor, am 5ed flwyddyn o astudio 
(neu fwy) 

5% o'r ffi flynyddol am y 
flwyddyn academaidd 
bump (neu fwy) o 
flynyddoedd ymlaen 

~ Yn amodol ar gymeradwyaeth: Bydd ffioedd yn cael eu pennu yn unol â'r 'Lefelau Tâl Doethurol a 
Ffioedd Dynodol' a nodir gan UK Research and Innovation (UKRI), a disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi ym 

mis Ebrill/Mai 2021. Mae'r ffioedd a gyhoeddir yma yn amcangyfrif, yn seiliedig ar gynnydd blynyddol 
blaenorol, a byddant yn cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad UKRI ynghylch y lefel ffi ddynodol.  

 
*Mae’n bosib y codir 'ffioedd mainc' ychwanegol a fydd yn cael eu nodi yn y llythyr cynnig swyddogol. 
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Tabl 5: Ffioedd a chostau eraill  

Tâl gweinyddu cofrestru’n hwyr (yn dibynnu pa mor hwyr)  

2 wythnos £20 
3 wythnos £25 

4 wythnos £35 

Ffioedd arholi staff  
MPhil, MEd a chyrsiau Meistr eraill £400 

PhD, DMin, DClinPsy, EdD, DHealthCare, etc. £470 

  

Ffioedd ailarholi/ailgyflwyno  

Israddedigion ac ôl-raddedigion sy’n sefyll arholiadau’n allanol (ynghyd ag £20 am bob 
ailasesiad gwerth 10 credyd) 

£177 

MPhil £376 
MPhil - pan nad oes angen viva pellach £188 

PhD, DClinPsy, DMin, EdD, DHealthCare, etc. £450 

PhD, DClinPsy, DMin, EdD, DHealthCare, etc. - pan nad oes angen viva pellach £241 

Gwaith cwrs/Arholiad gradd Meistr hyfforddedig £185 
Traethawd Hir Meistr Hyfforddedig £185 

Diploma Ôl-radd £185 

  
Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gyda SAC (TAR, BEd, BSc a BA)  

Ymarfer dysgu ychwanegol, yr wythnos £56 

  

Taliadau eraill  
PhD trwy waith cyhoeddedig £2,300 

Uwch Ddoethuriaethau (DLitt, DSc, DScEcon, LLD, DMus, DD) £650 

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) 

£33 

Ceisiadau ardystio gan drydydd parti £10 

Copïau ardystiedig o dystysgrif y cymhwyster (ynghyd â £2 am bob copi ychwanegol) £10 

Tystysgrif Cymhwyster yn lle un a gollwyd/a ddifrodwyd £37 

 
 


