Prifysgol Bangor (2014/15)
Lle bo hynny’n briodol, nodir ffioedd ar sail ‘flynyddol’
1) Myfyrwyr Cartref/UE (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw)
Israddedig
Wedi cofrestru ym Medi
Wedi cofrestru
a)
Llawn-amser
2014

Gradd Gyntaf (yn cynnwys graddau sylfaen)

Wedi cofrestru ym
Medi 2012

Wedi cofrestru cyn
Medi 2012

£9,000

£3,465

£7,300

£7,000

£4,500

£4,500

£3,465
Dim tâl
£1,725

£4,500

£4,500

£1,725

£9,000
£9,000
£9,000

£9,000
£9,000
£9,000

ym Medi 2013

£9,000

Ail-wneud (cwrs ll/a) yn rhan-amser: codir ffioedd fel cyfran o’r ffi lawn-amser.

HND (trwy Goleg Menai)
Blwyddyn ryngol/blwyddyn dramor
Un semester rhyngol/dramor
Blwyddyn wirfoddol dramor sy’n ennill
credydau (blwyddyn 2)

£7,300

£1,350

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

-

I gael manylion am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau’r Brifysgol ewch i: http://www.bangor.ac.uk/studentfinance
Myfyrwyr sy’n preswylio yng Nghymru: i gael manylion grantiau a chymorth ariannol arall, ewch i http://www.studentfinancewales.co.uk/
Myfyrwyr sy’n preswylio yn Lloegr: i gael manylion am grantiau a chymorth ariannol arall, ewch i https://www.gov.uk/student-finance-register-login
Myfyrwyr sy’n preswylio yn y DU: i gael manylion am grantiau a chymorth ariannol arall, ewch i https://www.gov.uk/browse/education/student-finance
Pwysig: Tynnu Allan a Gohirio Astudiaethau
Os ydych yn meddwl gadael, ewch i http://www.bangor.ac.uk/studentservices/leaving/index.php.cy
Bydd ffioedd dysgu’n parhau’n daladwy tan y dyddiad y bydd y Gofrestrfa Academaidd yn derbyn ffurflen adael/ gohirio astudiaethau sydd wedi’i llenwi yn y
modd priodol. Fel rheol, nid awdurdodir ceisiadau adolygol am ohirio astudiaethau.
[Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.bangor.ac.uk/ar/main/regulations/BUProc07-v201101.pdf].

Israddedigion – Rhan-amser
b) Llawn-amser yn ail-wneud yn rhan-amser codir ar sail credydau fel cyfran o’r ffi lawn-amser
Wedi cofrestru ym Medi 2012

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

Fesul 10 credyd

£289

Wedi cofrestru cyn Medi 2012

£289

Wedi cofrestru ym Medi 2014

i) Myfyrwyr sydd â hawl i gael cyllid o Gyllid Myfyrwyr Lloegr

Fesul 10 credyd

£750

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

Fesul 10 credyd

£115

iii) Ysgol Dysgu Gydol Oes(Addysg Uwch yn y Gymuned) a
gofrestrodd yn gyntaf cyn Medi 2009

Fesul 10 credyd

£115

Ôl-raddedigion : Ymchwil
c) Rhaglenni Ymchwil Llawn-amser (a Doethuriaethau Proffesiynol)
(DHealthCare/PhD/DMin/DClinPsy /EdD/MPhil/MRes/Meistr trwy Ymchwil)

Myfyrwyr sydd wedi cofrestru cyn Medi 2011

£3,996
£3,800

Adran B: PhD llawn-amser ond mewn gweithle allanol

£1,998

Rhaglenni Ymchwil Rhan-amser
d.s. MRes Athroniaeth a Chrefydd (traean y ffi lawn-amser gyfredol mewn grym dros 3
blynedd)
Rhaglenni ymchwil Rhan-amser (myfyrwyr wedi cofrestru cyn Medi 2011)

(y flwyddyn)
Yn 2014-15

£1,998
£1,332

(y flwyddyn)

£1,900

Ôl-raddedigion : Hyfforddedig
2014/15
d)

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR : HCA)

£9,000

e)

Graddau Meistr Llawn-amser trwy Ddysgu (e.e. MA/MSc, MTh, LLM, ayyb, nid Meistr
trwy Ymchwil/MRes)
(ac eithrio lle rhestrir ar wahân yn yr atodlen hon yn (f) isod)
Cyrsiau yng Ngrŵp A
Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Cyrsiau yng Ngrŵp B
Coleg Gwyddorau Naturiol
Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad
Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

*£4,750
*£4,750
*£5,500
*£5,500
*£5,500

* Mae gostyngiad o £500 ar gael i alumni Prifysgol Bangor, eu gwŷr/gwragedd, eu plant a’u hwyrion (angen dogfennaeth)
- PWYSIG: Dylai myfyrwyr wirio telerau unrhyw ysgoloriaethau neu ostyngiadau eraill, am ei bod yn bosibl y byddant yn eithrio’r cynnig uchod.

- Codir ar fyfyrwyr a gyllidir gan Gynghorau Ymchwil ar y gyfradd briodol sydd wedi’i chymeradwyo gan y Cyngor Ymchwil

GRŴP A

GRŴP B

Yn achos cymwysterau Tystysgrifau a Diplomâu, codir ar sail credydau fel cyfran o’r ffi lawn-amser briodol.

Tystysgrif (60 credyd)
Diploma (120 credyd)
Traethawd Hir (60 credyd)

£1,584
£3,167
£1,584

Codir ffioedd rhan-amser ar gyfer cyrsiau yn (e) fel cyfran wedi ei hamcangyfrifo o’r ffi lawn amser.
Wedi cofrestru yn 2014
Wedi cofrestru yn 2013
Cyrsiau yng Ngrŵp A

£1,834
£3,667
£1,834

Cyn Medi 2013

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau/ Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau
Cymdeithas

Modiwl 10-credyd
Modiwl 15-credyd
Modiwl 20-credyd
Modiwl 30-credyd
Cyrsiau yng Ngrŵp B

£264
£396
£528
£792
Wedi cofrestru yn 2014

£256
£384
£512
£768
Wedi cofrestru yn 2013

£229
£343
£458
£687
Cyn Medi 2013

Coleg Gwyddorau Naturiol/ Coleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiadol/ Coleg
Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Modiwl 10-credyd
Modiwl 15-credyd
Modiwl 20-credyd
Modiwl 30-credyd
f)

£306
£459
£612
£918

£256
£384
£512
£768

Eithriadau i’r rhestri ffioedd yn (e)

£229
£343
£458
£687
Wedi cofrestru yn
2014

Ysgol Busnes Bangor
MBA llawn-amser
MA/MSc llawn-amser
Canolfan Llundain
MBA llawn-amser
(Bancio a Chyllid, Bancio a Chyllid Islamaidd, Cyllid)
MSc llawn-amser
(Cyfrifeg a Chyllid, Bancio a Chyllid, Cyllid, Bancio Rhyngwladol a Chyllid Datblygu)

£11,500
£7,600
£18,000
£16,500

MBA Banciwr Siartredig Llawn Amser (24 mis)
Banciwr Siartredig Rhan-amser - Diploma
Banciwr Siartredig Rhan-amser - Tystysgrif
MBA Banciwr Siartredig Rhan-amser (Gweithwyr Proffesiynol ym maes Cyfrifyddu - 18 mis)
MBA Banciwr Siartredig Rhan-amser (Gweithwyr Proffesiynol ym maes Bancio - llwybr cyflym 18
mis)
MBA Banciwr Siartredig Llawn Amser (llwybr cyflym iawn 12 mis)
Modiwl Sengl (Heb gofrestru ar gyfer MBA)

£13,750
£9,500
£4,500
£10,500
£9,500
£8,500
£1,600

Ysgol Gwyddorau Biolegol
MSc Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg (yn cynnwys ffioedd mainc)

£10,500

Ysgol Addysg
MA Astudiaethau Addysg (15 mis)

£5,750
Wedi cofrestru yn 2014

Cyn Medi 2014

Ysgol yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol
MSc (Dysgu o Bell)

Modiwl 20-credyd
Modiwl 15-credyd
Traethawd hir

£750
£563
£1,834

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

£750
£563
£1,534

£4,497 y.f.

Ysgol Gwyddorau Meddygol
Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Feddygol (STA)

£1,950

Ôl-raddedigion : Hyfforddedig - Eithriadau i restri ffioedd yn (e) - parhad
Ysgol Seicoleg
MA/MSc Dulliau seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar
Sylfaen (PMP4001)
Addysgu 1 (PMP4002)
Addysgu 2 (PMP4003)
Ymchwil (PMP4004/5)
Cefndir Bwdhaidd (PMP4008)
Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Unigol (PMP4009)
Ymarfer Dysgu wedi ei Asesu (PMP4011)
Niwro-wyddoniaeth Ymwybyddiaeth Ofalgar (PMP1201)

Cofrestru yn 2014/15

Cofrestru yn 2013/2014

£1,266
£1,266
£1,266
£1,266
£1,266
£1,266
£1,666
£1,266

£1,100
£1,100
£1,100
£1,100
£1,100
£1,100
£1,500
£1,100

Cyn Medi 2013

£1,019
£1,019
£1,019
£1,019
£1,019
£1,019
£1,419
£1,019
Wedi cofrestru
yn 2014

MSc/MA Seicoleg Defnyddwyr a Busnes
Tystysgrif Ôl-radd mewn Therapi Ymddygiad Dilechdidol (60 cr)
Therapi Ymddygiadol Gwybyddol ar gyfer Pobl â Seicosis (30 cr.)

£7,600
Tâl cofrestru
Tâl cofrestru

£750
£375

Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
MA Gwaith Cymdeithasol (2 flynedd)
Codir ffioedd rhan-amser ar gyfer cyrsiau llawn-amser yn (f) ar sail pro rata onid ydynt wedi’u rhestru ar wahân.

£5,250

2) Sylwch - efallai y codir taliadau mainc/ labordy ar gyfer rhai cyrsiau ôl-radd. Caiff myfyrwyr wybod am hyn pan gânt gynnig lle yn y Brifysgol.
3) Taliadau Hyfforddi ar gyfer Staff [Cewch fwy o wybodaeth o’r 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, is-radd ac ôl-radd. Mae telerau ac amodau penodol yn berthnasol:
 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 Cynorthwy-ydd 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 ffi hyfforddi trwy grant gan Awdurdod Addysg Lleol, ni chaiff ei (h)eithrio rhag
talu ffioedd.
 Lle bo taliadau wedi’u 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 meincnod, ymweliadau astudio, cyflwyno traethawd hir, ayyb) 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 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 isafswm y ‘ffi trin a thrafod’, yn unol â rhestr gyfredol ffioedd
dysgu’r Brifysgol, neu’r ffi ddysgu ei hun (isafswm o 1 wythnos) pa un bynnag yw’r lleiaf.









Os dyfarnwyd ysgoloriaeth ar gyfer y flwyddyn y mae’r myfyriwr yn tynnu allan, tynnir gwerth llawn yr ysgoloriaeth o unrhyw ad-daliad a
roddir i’r myfyriwr. Os ydych yn derbyn ysgoloriaeth, gwiriwch ei thelerau a’i hamodau sydd wedi’u nodi yn eich cynnig neu mewn
gohebiaeth arall gan y Brifysgol.
Ni roddir ad-daliadau i fyfyrwyr sy’n tynnu’n ôl yn ystod 4 wythnos olaf sesiwn academaidd.
Yn achos myfyrwyr israddedig llawn-amser sy’n tynnu allan (ar ôl 3 wythnos) yn y tymor cyntaf, codir tâl arnynt ar sail pro rata fesul
wythnos, hyd at uchafswm o 25% o’r ffi flynyddol; yn achos y rheiny sy’n tynnu allan yn yr ail dymor, codir arnynt ar sail pro rata
fesul wythnos, hyd at uchafswm o 50% o’r ffi flynyddol. Yn achos myfyrwyr sy’n tynnu allan yn y trydydd tymor, codir tâl arnynt ar sail pro
rata fesul wythnos hyd at uchafswm 100% o’r ffi flynyddol lawn. [D.S. Gostyngir y ffi sy’n daladwy gan fyfyrwyr o Gymru a’r Undeb
Ewropeaidd i adlewyrchu’r elfen grant ffioedd].
Bydd ôl-raddedigion llawn-amser sy’n tynnu allan (ar ôl 3 wythnos) 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 (ar ôl 3 wythnos) yn gorfod talu swm pro rata ar sail credydau y cofrestrwyd ar eu cyfer.

5) Taliadau a Ffioedd Eraill
Tâl gweinyddu cofrestru’n hwyr (yn ôl pa mor hwyr)

£15 - £30

Ffioedd arholi staff
MPhil, MEd a chyrsiau Meistr eraill
PhD, DMin, DClinPsy, EdD, DHealthCare, ayyb

£331
£399

Ffioedd ailarholi / ailgyflwyno
Israddedigion sy’n sefyll arholiadau’n allanol (ynghyd â £20 i bob ailasesiad 10 credyd)
MPhil
MPhil (tâl gostyngol lle nad oes angen viva arall)
PhD, DClinPsy, DMin, EdD, DHealthCare, ayyb
PhD, DClinPsy, DMin, EdD, DHealthCare, ayyb (ffi ostyngol lle nad oes angen viva arall)
Gwaith cwrs/ Arholiad gradd Meistr trwy ddysgu
Traethawd Hir Meistr trwy Ddysgu
Diploma Ôl-radd

£155
£332
£166
£400
£200
£163
£163
£163

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

£375
£81

Taliadau eraill
PhD trwy Gyhoeddi Gweithiau
Uwch Ddoethuriaethau (DLitt, DSc, DScEcon, LLD, DMus, DD)
Trawsgrifiad yn lle un a gollwyd (+£3 am bob copi ardystiedig ychwanegol y gofynnir amdano ar yr un pryd neu o fewn 30 niwrnod 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
Lleiafswm tâl trin (darllenwch y polisi ar ad-dalu ffioedd dysgu)
6) Mae’r taliadau uchod yn arwydd o’r rhai a godir gan y Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2014/15 (nid yw pob cwrs wedi’i restru). Ni
chaniateir unrhyw newid ar y taliadau hyn heb gadarnhad ysgrifenedig o’r Gofrestrfa Academaidd.
Cofrestrydd Academaidd

£1,946
£538
£28
£10
£12
£33
£150

