
Ffioedd Dysgu Prifysgol Bangor – Rhyngwladol – 2023/24 

Cyfeiriwch at y tabl isod i weld y ffi ddysgu flynyddol i ymgeiswyr rhyngwladol, sy'n berthnasol ar 
gyfer derbyniadau ym mis Medi a mis Ionawr. Sylwer, o 1 Awst 2021 ymlaen, caiff dinasyddion yr UE 
(ac eithrio Iwerddon) sy'n dechrau cwrs astudio newydd eu categoreiddio fel myfyrwyr 'rhyngwladol' 
a chodir ffioedd dysgu rhyngwladol arnynt. 
 
Yn ogystal, disgwylir i bob myfyriwr dalu costau byw cyffredinol megis llety, bwyd, llyfrau, dillad ac ati. Er 
ei bod bron yn amhosib darparu ffigur manwl gywir gan fod pob myfyriwr yn wahanol a bod ganddynt 
gwahanol ffyrdd o fyw, ond ceir amcangyfrif o gostau byw ym Mangor yma.  
 
 

Israddedigion 

Mynediad 
Medi 2023 
(ffioedd y 
flwyddyn) 

Band A   

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau £16,000 

Busnes £16,000 

Addysg £16,000 

Y Gyfraith £16,000 

Astudio Dramor £16,000 

Ysgrifennu 
Creadigol/Ieithyddiaeth/Cerddoriaeth 

£16,000 

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid £16,000 

Economeg, Rheolaeth a Marchnata £16,000 

Dylunio £16,000 

    

Band B   

Gwyddorau Biolegol £17,500 

https://www.bangor.ac.uk/cy/cyllidmyfyrwyr
https://www.bangor.ac.uk/cy/cyllidmyfyrwyr
https://www.bangor.ac.uk/international/future/living


Cyfrifiadureg £17,500 

Peirianneg Electronig £17,500 

Gwyddor yr Amgylchedd a Choedwigaeth £17,500 

Daearyddiaeth £17,500 

Gwyddorau'r Eigion £17,500 

Seicoleg £17,500 

Swoleg £17,500 

    

Band C   

Gwyddorau Gofal Iechyd £16,500 

Gwyddorau Meddygol £16,500 

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac 
Ymarfer 

£16,500 

    

Band D   

Nyrsio* £18,500 

 
*yn cynnwys ffi lleoliad 
 
Os byddwch yn dewis gwneud blwyddyn o brofiad rhyngwladol neu flwyddyn o leoliad fel rhan o'ch cwrs 
gradd, codir ffi dysgu o £1,350 arnoch am y flwyddyn honno. 
 
Edrychwch ar y tudalennau cwrs perthnasol neu holwch eich ysgol academaidd am fanylion unrhyw 
gostau gorfodol ychwanegol, e.e. teithiau maes, offer, gwerslyfrau craidd. 
  

https://www.bangor.ac.uk/cy/bywyd-myfyrwyr/astudio-dramor
https://www.bangor.ac.uk/cy/bywyd-myfyrwyr/cyflogadwyedd


 

Ôl-radd Hyfforddedig 
Mynediad Medi 

2023 
(ffioedd y flwyddyn) 

Band A   

Y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes* £17,000 

Astudiaethau Addysg (12 mis) £17,000 

Ysgrifennu Creadigol £17,000 

Ieithyddiaeth £17,000 

Cerddoriaeth £17,000 

Rheolaeth a Marchnata £17,000 

Y Gyfraith £17,000 

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid £17,000 

Cyfrifiadureg £17,000 

Dylunio £17,000 

TAR*** £17,000 

Gwyddorau Gofal Iechyd £17,000 

Gwyddorau Meddygol* £17,000 

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer £17,000 

    

Band B   

MSc Banciwr Siartredig/MA Bancio a 
Chyllid*** 

£18,300 

MBA £18,300 



Peirianneg Electronig** £18,300 

Nanodechnoleg** £18,300 

Gwyddorau Naturiol** £18,300 

Gwyddorau'r Eigion** £18,300 

Seicoleg £18,300 

    

Band C   

Genomeg a Meddyginiaeth Fanwl £20,000 

Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda 
Geneteg**** 

£20,000 

    

Other   

Astudiaethau Addysg (15 mis)^ £18,000 

Cwnsela Blwyddyn 1 (120 credyd)^^ £11,750 

Cwnsela Blwyddyn 2 (100 credyd) £9,750 

 
* Oni nodir yn wahanol 
** Yn cynnwys ffi mainc o £500 
*** Yn cynnwys ffi mainc o £1500 
**** Yn cynnwys ffi mainc o £5000 
^Yn cynnwys ffi lleoliad 
^^ Yn cynnwys digwyddiad preswyl 2 noson) 
Edrychwch ar y tudalennau cwrs perthnasol neu holwch eich ysgol academaidd am fanylion unrhyw 
gostau gorfodol ychwanegol, e.e. teithiau maes, offer, gwerslyfrau craidd. 
 
  



 

Ymchwil Ôl-radd 
(Cyrsiau llawn-amser, ar y campws, PhD, MPhil, 

Meistr trwy Ymchwil ~) 

Mynediad yn 
2023 

(ffioedd y 
flwyddyn) 

Band A   

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau* £16,500 

Addysg £16,500 

Y Gyfraith £16,500 

Ysgrifennu Creadigol £16,500 

Ieithyddiaeth £16,500 

Cerddoriaeth £16,500 

    

Band B   

Astudiaethau Busnes  £17,300 

    

Band C   

Gwyddorau Biolegol** £18,750 

Cyfrifiadureg** £18,750 

Peirianneg Electronig** £18,750 

Gwyddor yr Amgylchedd, Coedwigaeth a 
Chadwraeth** 

£18,750 

Daearyddiaeth** £18,750 

Gwyddorau'r Eigion** £18,750 



Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer £18,750 

Swoleg** £18,270 

Gwyddorau Gofal Iechyd £18,750 

Gwyddorau Meddygol £18,750 

Seicoleg £18,750 

    

Band D   

Rhaglenni’r Sefydliad Canser*** £21,500 

    

Band E   

PhD trwy waith cyhoeddedig I’W GADARNHAU 

 
~ Ffi dysgu ymchwil ôl-radd rhan-amser yw 50% o'r ffi dysgu ymchwil ôl-radd llawn-amser y flwyddyn 
 
* Oni nodir yn wahanol 
** Yn cynnwys ffi mainc o £2000 
*** Yn cynnwys ffi mainc o £5000 
 
 
^ Sylwer, mae mynediad ar agor trwy gydol y flwyddyn ar gyfer rhaglenni ymchwil. Bydd y ffioedd dysgu 
a restrir uchod ar gyfer mynediad yn 2023 yn berthnasol os byddwch yn dechrau eich astudiaethau 
unrhyw bryd cyn 31 Awst 2024. I fyfyrwyr fydd yn dechrau eu hastudiaethau unrhyw bryd rhwng 1 Medi 
2023 a 31 Awst 2024, y ffioedd dysgu ar gyfer 'mynediad yn 2023' fydd yn berthnasol. 
 
  



 

Cyrsiau Dysgu o Bell a Rhan-amser 
Mynediad ym Medi 

2023 

MSc Coedwigaeth Drofannol  
MSc Amaethgoedwigaeth a Diogelu'r 
Cyflenwad Bwyd 

  

Ffi fesul modiwl 20 credyd £2,034 

Ffi traethawd hir £6,102 

MSc Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd   

Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,890 

Ffi traethawd hir £5,670 

Dulliau Gweithredu trwy Ymwybyddiaeth 
Ofalgar 

  

Ffi fesul modiwl 30 credyd £3,051 

Ffi traethawd hir modiwl 60 credyd  £6,102 

MSc Seicoleg Perfformiad    

Ffi fesul modiwl 10 credyd £945 

Ffi fesul modiwl 20 credyd £1,890 

Ffi traethawd hir modiwl 60 credyd  £5,670 

PGCert Ymarfer Addysg Feddygol Dysgu o 
Bell  

£5,670 

MBA Bancwr Siartredig 
Cliciwch yma i gael 
manylion. 

 

 
Cliciwch yma i weld manylion ffioedd dysgu’r cyrsiau cyn-sesiynol a chyn-Feistr a gynigir gan Goleg 
Rhyngwladol Prifysgol Bangor. 
 

https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/coedwigaeth-drofannol-msc
https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/amaethgoedwigaeth-a-diogelur-cyflenwad-bwyd-dysgu-o-bell-msc
https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/iechyd-y-cyhoedd-a-hybu-iechyd-3-flynedd-rhan-amser-msc
https://www.bangor.ac.uk/mindfulness/
https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/seicoleg-perfformio-dysgu-o-bell-ar-lein-yn-rhan-amser-msc
https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/seicoleg-perfformio-dysgu-o-bell-ar-lein-yn-rhan-amser-msc
https://www.bangor.ac.uk/cy/courses/postgraduate-taught/ymarfer-addysg-feddygol-pgcert
https://charteredbankermba.bangor.ac.uk/
https://www.bangor.ac.uk/languages-literatures-and-linguistics/elcos/courses.php.en


Mae'r ffioedd dysgu a restrir uchod i ymgeiswyr rhyngwladol yn unig (pob gwlad ac eithrio'r Deyrnas 
Unedig ac Iwerddon).  Gall ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig ac Iwerddon ddod o hyd i fanylion 
am gyfraddau ffioedd dysgu cartref yma.  
 

https://www.bangor.ac.uk/student-administration/fees/index.php.cy

