
Ffioedd Prifysgol Bangor 2011/12

Lle bo’n briodol nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’
1) Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (y tu allan i’r UE)

Israddedig
(a) Llawn-amser (gan gynnwys HND

Cyrsiau yn:
Coleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau £9,600
Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith £9,600
(ac eithrio lle rhestrir ar wahân yn yr atodlen hon yn (b) isod)
Blwyddyn Rynglanwol (blwyddyn dramor/blwyddyn mewn
diwydiant fel rhan orfodol o’r cwrs)

£675

Rhan-amser: codir ar sail credyd fel cyfran o'r ffi llawn
amser

Fesul 10
credyd

£800

Cyrsiau yn:
Coleg y Gwyddorau Naturiol £11,800
Coleg y Gwyddorau Iechyd Ac Ymddygiad £11,800
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol £11,800
(ac eithrio lle rhestrir ar wahân yn yr atodlen hon yn (f) isod)
Blwyddyn Rynglanwol (blwyddyn dramor/blwyddyn mewn
diwydiant fel rhan orfodol o’r cwrs)

£675

Rhan-amser: codir ar sail credyd fel cyfran o'r ffi llawn
amser

Fesul 10
credyd

£984

(b) Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (a)

Ysgol Busnes Bangor (BA/BSc) £10,500
Bydd myfyrwyr sy’n treulio’r flwyddyn academaidd gyfan ar y rhaglen
gyfnewid yng NGOGLEDD AMERICA yn gorfod talu 50% o’r ffi ddysgu
lawn berthnasol

Ôl-raddedig Ymchwil
(c) Rhaglenni Ymchwil (PhD/DMin/DClinPsy /EdD/MPhil)

Cyrsiau yn:
Coleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau £9,800
Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith £9,800
('Adran B' : PhD llawn amser ond mewn gweithle allanol) £4,900
Rhaglenni ymchwil Rhan Amser (fesul blwyddyn) £4,900

Cyrsiau yn:
Coleg y Gwyddorau Naturiol £12,500
Coleg y Gwyddorau Iechyd Ac Ymddygiad £12,500
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol £12,500
('Adran B' : PhD llawn amser ond mewn gweithle allanol) £6,250
Rhaglenni ymchwil Rhan Amser (fesul blwyddyn) £6,250

Ôl-raddedig Hyfforddedig

(d)
Graddau Meistr Hyfforddedig Llawn Amser (e.e.
MA/MSc ,MTh, LLM,MRes, etc)
(ac eithrio lle rhestrir ar wahân yn yr atodlen hon yn (e) isod)



Cyrsiau yn:
Coleg y Celfyddydau, Addysg a’r Dyniaethau (yn cynnwys
TAR)

£9,800

Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith £9,800
Codir am gyrsiau Tystysgrif a Diploma ar sail credydau fel cyfran o'r ffi
lawn amser
Tystysgrif 60 credyd £3,267
Diploma 120 credyd £6,533
Traethawd Hir 60 credyd £3,267
Codir ffioedd rhan amser ar gyfer cyrsiau yn (e) fel
cyfran wedi ei hamcangyfrifo o’r ffi lawn amser.

Modiwl 10
credyd

£545

Modiwl 20
credyd

£1,090

Modiwl 30
credyd

£1,635

Cyrsiau yn:
Coleg y Gwyddorau Naturiol £12,500
Coleg y Gwyddorau Iechyd Ac Ymddygiad £12,500
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol £12,500
Codir am gyrsiau Tystysgrif a Diploma ar sail credydau fel cyfran o'r ffi
lawn amser
Tystysgrif 60 credyd £4,167
Diploma 120 credyd £8,334
Traethawd Hir 60 credyd £4,167
Codir ffioedd rhan amser ar gyfer cyrsiau yn (e) fel
cyfran wedi ei hamcangyfrifo o’r ffi lawn amser.

Modiwl 10
credyd

£695

Modiwl 20
credyd

£1,390

Modiwl 30
credyd

£2,085

(e) Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (d)
Ysgol Busnes Bangor
MBA llawn amser £13,000
MA/MSc llawn amser £12,000

Canolfan Llundain
MBA Llawn Amser (Bancio a Chyllid, Bancio Islamaidd a
Chyllid)

£18,000

MSc Llawn Amser (Bancio a Chyllid, Cyllid, Bancio
Rhyngwladol a Chyllid Datblygu)

£15,000

Banciwr Siartredig (Rhaglen MBA Lawn) £15,750
Banciwr Siartredig (Rhaglen MBA Gyflym) £7,750
Banciwr Siartredig (Rhaglen MBA Gyflym Iawn) £5,000

Ysgol Addysg



TAR £9,800
Ysgol yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol
MSc (Dysgu o Bell)

Modiwl 20
credyd

£1,507

Traethawd
Hir

£3,670

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
Rheoli Risg mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol £12,500
Diploma Ôl-radd mewn Therapi Galwedigaethol £12,500 p.a.

Ysgol y Gyfraith
LLM Uwch mewn

Cyfraith Caffael a Strategaeth Gyhoeddus (2 flynedd rhan
amser)

£5,997 p.a.

LLM mewn Cyfraith
Caffael a Strategaeth Gyhoeddus (blwyddyn rhan amser)

£11,994

Ysgol Seicoleg
MSc Dulliau Ymwybyddiaeth Ofalgar
Sylfaen PMP4001 £2,359
Addysgu 1 PMP4002 £2,275
Addysgu 2 PMP4003 £2,298
Ymchwil PMP4004/5 £2,216
Cefndir Bwdhaidd PMP4008 £2,175
Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Unigol PMP4009 £2,315
|Ymarfer Dysgu wedi ei Asesu. PMP4011 £3,054

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Therapi Ymddygiad Dialectig
i’w

gyhoeddi

Codir ffioedd rhan amser ar gyfer cyrsiau yn (e) pro-rata.

(f) Blaendal a ‘Ffi Drafod’

Blaendal (gweler nodyn 5 isod) – ar gyfer rhai cyrsiau
penodol (i’w dalu cyn cofrestru)

£2,000

Ffi drafod isaf – gweler polisi ad-dalu ffioedd dysgu £150

2) Myfyrwyr sy’n dechrau cyn mis Medi 2011 ar gyrsiau o fwy na blwyddyn
Mae ffioedd ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn byw yn y DU yr un peth trwy gydol y cwrs oni
bai fod cofrestriad ar y cwrs yn cael ei atal neu ei ohirio wedi hynny. Mewn achos felly codir
y gyfradd ffioedd sydd mewn grym ar adeg ailgofrestru

3) Myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi 2011 neu ar ôl hynny ar gyrsiau o fwy na blwyddyn
Bydd ffioedd myfyrwyr nad ydynt o’r Undeb Ewropeaidd yn codi’n flynyddol.

Lle mae angen talu blaendal cyn cadarnhau lle diamod ar gwrs neu cyn rhoi Cadarnhad o
Dderbyn i Astudio nid ad-delir hwn ond mewn rhai achosion penodol ( e.e. salwch wedi ei



ardystio). Bydd blaendaliadau o’r fath yn cael eu gosod yn erbyn y ffi dysgu sy’n ddyledus.
Diffinnir ‘blaendal’ fel ‘taliad ffi hyfforddi ymlaen llaw na ellir ei had-dalu’.

6) Sylwer y codir ffioedd mainc/labordy ar rai cyrsiau ôl-raddedig. Rhoddir gwybod i
fyfyrwyr am hyn wrth gael cynnig lle yn y Brifysgol.

7) Taliadau a Ffioedd eraill

Dirwyon cofrestru’n hwyr (yn dibynnu pa mor hwyr) £15-30
Ffioedd arholi staff
MPhil, MEd a chyrsiau Meistr eraill £302
PhD, DMin, DClinPsy, £364
Ffioedd ailarholi/ailgyflwyno
Israddedigion sy’n sefyll arholiadau’n allanol

Hefyd ar gyfer pob ailasesiad 10 credyd
£150
£15

MPhil £303
MPhil (ffi ostyngedig) £152
PhD, DClinPsy, DMin,
PhD, DClinPsy, DMin, (ffi ostyngedig)

£365
£183

Gwaith Cwrs Meistr Hyfforddedig £149
Traethawd hir Meistr Hyfforddedig £149
Diploma Ôl-raddedig £149
Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gyda SAC (TAR, BEd,
BSc a BA)
|Ymarfer dysgu ychwanegol
Ailarholi gwaith cwrs (TAR yn unig)

£343
£74

PhD trwy Waith Cyhoeddedig £1,776
Uwch Ddoethuriaethau (DLitt, DSc, DScEcon, LLD, DMus, DD) £492
Trawsgrifiad yn lle un a gollwyd (pob copi ardystiedig ychwanegol
y gofynnir amdano ar yr un pryd
neu o fewn 30 diwrnod i'r cais)

£25
£3

Tystysgrif Cymhwyster yn lle un a gollwyd £30

Ceisiadau am ardystiad gan drydydd parti
Yn Rhad ac am

Ddim
Ffi drafod isafswm £150
8) Mae’r ffioedd uchod yn dynodi’r ffioedd a godir gan y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn
academaidd 2011/2012 ( ni restrir pob cwrs). Ni chaniateir amrywiad ar y ffioedd hynny
heb gadarnhad ysgrifenedig gan y Gofrestrfa Academaidd.

9) Sylwer y codir ffioedd mainc/labordy ar rai cyrsiau ôl-raddedig. Rhoddir gwybod i
fyfyrwyr am hyn wrth gael cynnig lle yn y Brifysgol.

Cofrestrydd Academaidd


