Prifysgol Bangor (2012/13)
Lle bo’n briodol nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’
1) Myfyrwyr Cartref/UE (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw)
Israddedigion
(a)
Llawn-amser

Myfyrwyr
Newydd

Myfyrwyr sy’n
Dychwelyd
(ac a gofrestrodd yn gyntaf cyn
Medi 2012)

Gradd gyntaf
HNA (trwy Goleg Menai)
Blwyddyn ryngol/blwyddyn
dramor
rhynglanwol/un semester dramor

(yn cynnwys graddau sylfaen)

£9,000
£7,000

£3,465
£3,465
Dim tâl

£4,500

£1,725

Blwyddyn wirfoddol dramor lle enillir credydau (blwyddyn 2)

£1,725

Ynysoedd y Sianel neu Ynys
Manaw.
Band B
Band C (yn cynnwys TDA)
Band D

£9,000
£9,000
£9,000

£10,232
£8,055
£6,423

I gael manylion bwrsariaethau ac ysgoloriaethau’r brifysgol gweler: http://www.bangor.ac.uk/studentfinance
Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru: I gael manylion grantiau a chymorth ariannol arall gweler http://www.studentfinancewales.co.uk/
Myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr: i gael manylion grantiau a chymorth ariannol arall gweler http://www.studentfinanceengland.co.uk/
Myfyrwyr sy’n preswylio yn yr Undeb Ewropeaidd: I gael manylion grantiau a chymorth ariannol arall gweler http://www.direct.gov.uk/
Pwysig: Torri ar Draws Astudiaethau a Gadael y Cwrs
* Bydd ffioedd dysgu yn aros mewn grym hyd oni fydd y Gofrestrfa Academaidd yn derbyn ffurflen tynnu'n ôl/gohirio astudiaethau wedi'i
llenwi'n gywir.: http://www.bangor.ac.uk/studentservices/leaving/index.php.cy Ni chymeradwyir ceisiadau ôl-ddyddiedig i dynnu'n ôl/gohirio fel
rheol.

Israddedigion – Rhan amser
b) Codir ar fyfyrwyr rhan amser ar sail credydau fel cyfran o'r ffi lawn amser

Myfyrwyr
Newydd
£289

Myfyrwyr sy’n
Dychwelyd

Yr holl fyfyrwyr - ac eithrio’r rhai yn i) neu ii) isod

Fesul 10 credyd

£289

i) Myfyrwyr sy’n gweithio ar eu cyflymder eu hunain (ac a
gofrestrodd yn gyntaf cyn Medi 2010)

Fesul 10 credyd

£115

ii) Ysgol Dysgu Gydol Oes (Addysg Uwch yn y
Gymuned) a gofrestrodd yn y lle cyntaf cyn mis Medi
2009.

Fesul 10 credyd

£115

Ôl-raddedig : Ymchwil
c) Rhaglenni Ymchwil Llawn amser
(PhD/DMin/DClinPsy /EdD/MPhil/Mhres a Gradd Meistr trwy Ymchwil)
Myfyrwyr ymchwil sydd wedi cofrestru cyn Medi 2011

£3,828
£3,650

Adran B: PhD llawn amser ond mewn gweithle allanol)
Rhaglenni Ymchwil Rhan Amser
Rhaglenni Ymchwil Rhan Amser (cofrestru cyn Medi 2011)

£1,914
(fesul blwyddyn)
(fesul blwyddyn)

£1,914
£1,825

Ôl-raddedig : Hyfforddedig
d)

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR : HCA)

£9,000

e)

Graddau Meistr Hyfforddedig Llawn Amser (e.e. MA/MSc ,MTh, LLM, etc nid Gradd Meistr
trwy Ymchwil) (ac eithrio lle rhestrir ar wahân yn yr atodlen hon yn (f) isod)

£3,900

Codir am gyrsiau Tystysgrif a Diploma ar sail credydau fel cyfran o'r ffi lawn amser
Tystysgrif
Diploma
Traethawd Hir

60 credyd
120 credyd
60 credyd

£1,300
£2,600
£1,300

Codir ffioedd rhan amser ar gyfer cyrsiau yn (e) fel cyfran wedi ei hamcangyfrifo o’r ffi lawn amser.
Modiwl 10 credyd
Modiwl 15 credyd
Modiwl 20 credyd
Modiwl 30 credyd

f)

£217
£325
£434
£651

Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (e)
Ysgol Busnes Bangor
MBA llawn amser
MA/MSc llawn amser

£10,000
£6,300

Canolfan Llundain
MBA llawn amser
Bancio a Chyllid, Bancio a Chyllid Islamaidd, Cyllid)

£18,000

MSc llawn amser
(Cyfrifeg a Chyllid, Bancio a Chyllid, Cyllid, Bancio Rhyngwladol a Chyllid Datblygu)
MBA Banciwr Siartredig Llawn Amser
MBA Banciwr Siartredig Llawn Amser (llwybr cyflym)
MBA Banciwr Siartredig Llawn Amser (llwybr cyflym iawn)

£11,000
£15,750
£7,750
£5,000

Ôl-radd : Hyfforddedig - parhad
f)

Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (e) – parhad
Ysgol Gwyddorau Biolegol
MSc Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg (yn cynnwys ffioedd mainc)
Ysgol yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol
MSc (Dysgu o Bell)

£8,550

Modiwl 20 credyd
Modiwl 15 credyd

Traethawd Hir

£724
£543
£1,300

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Feddygol
Diploma Ôl-radd mewn Therapi Galwedigaethol (Myfyrwyr a gofrestrodd cyn Medi 2012)
Diploma Ôl-radd mewn Therapi Galwedigaethol (2 flynedd - Rhaglen newydd)
Traethawd Hir MSc mewnTherapi Galwedigaethol (6 mis 'top-up' - Rhaglen newydd)

£1,800
£3,550 y.f.
£4,500 y.f.
£1,300

Ysgol y Gyfraith
LLM Uwch mewn Cyfraith Caffael a Strategaeth Gyhoeddus (2 flynedd rhan amser)
LLM mewn Cyfraith Caffael a Strategaeth Gyhoeddus (blwyddyn)

£4,497 y.f.
£4,998

Ysgol Seicoleg
MA/MSc Dulliau seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar
Sylfaen
Addysgu 1
Addysgu 2
Ymchwil
Cefndir Bwdhaidd
Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Unigol
|Ymarfer Dysgu wedi ei Asesu.
MSc/MA Seicoleg Defnyddwyr a Busnes
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Therapi Ymddygiad Dilechdidol
Therapi Ymddygiad Gwybyddol
Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
MA Gwaith Cymdeithasol (2 flynedd)
Codir ffioedd rhan amser ar gyfer cyrsiau llawn amser yn (f) pro-rata.

PMP4001
PMP4002
PMP4003
PMP4004/5
PMP4008
PMP4009
PMP4011
Ffi Cofrestru
Ffi Cofrestru

£925
£848
£888
£772
£730
£823
£1,460
£6,300
£380
£325
£5,000 y.f.

2) Sylwer y gellir codi ffioedd mainc/labordy mewn rhai cyrsiau ôl-raddedig. Rhoddir gwybod i fyfyrwyr am hyn wrth gael cynnig lle yn y
brifysgol.
3) Ffioedd Hyfforddi ar gyfer Staff [Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael gan y Gofrestrfa Academaidd]
Mae pawb a gyflogir gan Brifysgol Bangor (ac eithrio'r rhai hynny a gofrestrir hefyd fel myfyrwyr llawn amser) yn gymwys i'w hystyried i
gael eu heithrio o ffioedd ar gyrsiau is na gradd, israddedig ac ôl-raddedig. Mae rhai telerau ac amodau mewn grym:
Dylai fod gan yr aelod staff gontract cyflogaeth ffurfiol (yn atebol i dalu cyfraniadau yswiriant gwladol dosbarth 1A oni chaiff ei eithrio
oherwydd ei oed) gyda'r Brifysgol sy'n ddilys o'r dyddiad cofrestru tan ddiwedd y cyfnod codi ffioedd 'cyfredol' (e.e. y flwyddyn
academaidd).
Dylai’r oriau gweithio ar y contract fod yn fwy na 12 awr yr wythnos.
Pan fydd y contract cyflogaeth yn dod i ben ran o'r ffordd trwy gyfnod ffioedd dilynol (e.e. y flwyddyn academaidd nesaf), rhaid talu
ffioedd ar sail pro-rata o ddiwedd y contract.
Lle mae aelod staff yn gymwys i hawlio’r hyn sy’n cyfateb i’r ffi hyfforddi trwy grant gan Awdurdod Addysg Lleol, ni chaiff ei eithrio
rhag talu ffioedd.
Lle codwyd ffioedd ar sail pro-rata o ddiwedd contract, caiff y ffioedd eu hailgyfrifo neu eu had-dalu fel y bo’n briodol os caiff y
contract ei estyn neu os rhoddir contract newydd.
Bydd unrhyw daliadau ychwanegol (e.e. ffioedd mainc, ymweliadau astudio, cyflwyno traethawd hir, arholiad etc) yn parhau i fod yn
daladwy.
Lle mae myfyriwr yn peidio â bod yn gymwys i gael ei eithrio rhag ffioedd rhan o’r ffordd trwy ei gwrs a lle mae wedi ei eithrio rhag
dros 50% o’r ffi hyfforddi 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.
4) Polisi talu ac ad-dalu
Yn achos holl fyfyrwyr cofrestredig sy’n tynnu’n ôl o fewn tair wythnos o ddechrau eu cwrs (yn achos myfyrwyr rhan-amser pennir ‘dechrau'r'
cwrs fel y dyddiad cofrestru) yn unrhyw sesiwn academaidd codir arnynt y ‘ffi trin a thrafod' isaf fel y nodir yn rhestr gyfredol ffioedd dysgu’r
Brifysgol, neu’r ffi ddysgu ei hun (isafswm o 1 wythnos) pa un bynnag yw’r lleiaf.

Ni roddir ad-daliadau i fyfyrwyr sy’n tynnu’n ôl yn ystod 4 wythnos olaf sesiwn academaidd.
Codir y ffi ar israddedigion llawn amser sy'n tynnu'n ôl (ar ôl tair wythnos gyntaf y cwrs) ar raddfa pro-rata yn wythnosol hyd at 25% o'r
ffi flynyddol a'r myfyrwyr hynny sy'n tynnu'n ôl yn yr ail dymor, codir ffi arnynt ar raddfa pro-rata yn wythnosol hyd at 50% o'r ffi
flynddol. Codir ffi ar raddfa pro-rata yn wythnosol ar fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl yn y trydydd tymor hyd at gyfanswm y ffi flynyddol.

[Noder - Bydd myfyrwyr o Gymru ac o'r UE yn derbyn gostyngiad graddol ar gyfer gofynion eu ffi er mwyn adlewyrchu elfen y grant
ffioedd].
Bydd ôl-raddedigion llawn amser sy’n tynnu allan yn gorfod talu swm pro-rata ar sail nifer yr wythnosau astudio o'u cymharu â hyd y
cwrs.
Bydd myfyrwyr rhan amser sy’n tynnu allan yn gorfod talu swm pro-rata ar sail credydau y cofrestrwyd amdanynt..

5) Taliadau a Ffioedd eraill
Tâl gweinyddu cofrestru’n hwyr (yn dibynnu pa mor hwyr)

£15 - £30

Ffioedd arholiadau staff
MPhil, MEd a chyrsiau Meistr eraill
PhD, DMin, DClinPsy,

£314
£378

Ffioedd ailarholi/ailgyflwyno
Israddedigion sy’n sefyll arholiadau’n allanol (ynghyd â £15 i bob ailasesiad 10 credyd)
MPhil
MPhil (ffi ostyngol)
PhD, DClinPsy, DMin,
PhD, DClinPsy, DMin, (ffi ostyngol)
Gwaith Cwrs Meistr Hyfforddedig
Traethawd hir Meistr Hyfforddedig
Diploma Ôl-raddedig

£150
£315
£158
£379
£190
£155
£155
£155

Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gyda SAC (TAR, BEd, BSc a BA)
|Ymarfer dysgu ychwanegol
Ailarholi gwaith cwrs (TAR yn unig)

£356
£77

Taliadau eraill
PhD trwy Waith Cyhoeddedig
Uwch Ddoethuriaethau (DLitt, FSc, 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 am ardystiad 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
Ffi drafod isafswm – (gweler polisi ad-dalu ffioedd dysgu isod)

£1,844
£511
£26
Dim tâl
£10
£31
£150

6) Mae’r ffioedd uchod yn adlewyrchu’r ystod ffioedd a godir gan y Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/2013 (ni restrir pob cwrs).
Ni chaniateir newid y ffioedd hynny heb gadarnhad ysgrifenedig gan y Gofrestrfa Academaidd.
Cofrestrydd Academaidd

