Prifysgol Bangor (2013/14)
Lle bo’n briodol nodir y ffioedd ar sail ‘per annum’
1) Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (y tu allan i’r UE)
Israddedigion
(a)

Llawn-amser (yn cynnwys HND)
Cyrsiau yn
Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
(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)
rhynglanwol/un semester dramor
Blwyddyn wirfoddol dramor lle enillir credydau (blwyddyn 2)
Ail-adrodd rhan-amser (o gwrs llawn-amser): wedi’i godi fel rhan o’r ffi llawn-amser
Cyrsiau yn
Coleg y Gwyddorau Naturiol
Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Blwyddyn Rynglanwol (blwyddyn dramor/blwyddyn mewn diwydiant fel rhan orfodol o’r cwrs)
rhynglanwol/un semester dramor
Blwyddyn wirfoddol dramor lle enillir credydau (blwyddyn 2)

£10,300
£10,300
Dim tâl
50% o’r ffi llawnamser
50% o’r ffi llawnamser

£12,500
£12,500
£12,500
Dim tâl
50% o’r ffi llawnamser
50% o’r ffi llawnamser

Ail-adrodd rhan-amser (o gwrs llawn-amser): wdei’i godi fel rhan o’r ffi llawn-amser
b)

Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (a)
Ysgol Busnes Bangor
Ysgol Addysg
Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd (yn cynnwys ffi lleoliad)
Ysgol y Gyfraith
Ffi astudio dramor (i fyfyrwyr sy’n dod i mewn yn unig) 120 credyd – pob pwnc

£11,300
£10,300
£14,500
£11,000
£10,300

(a)

Ôl-raddedig : Hyfforddedig ac Ymchwil
Llawn amser (ac eithrio lle rhestrir ar wahân yn yr atodlen hon yn (b) isod)
Cyrsiau yn
Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas (yn cynnwys TAR)
Codir am gyrsiau Tystysgrif a Diploma ar sail credydau fel cyfran o'r ffi lawn amser
Tystysgrif (60 credyd)
Diploma (120 credyd)
Traethawd Hir (60 credyd)
Rhan-amser: codir ar sail credydau fel cyfran o'r ffi lawn amser (10 credyd)
Cyrsiau yn
Coleg y Gwyddorau Naturiol
Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad
Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Codir am gyrsiau Tystysgrif a Diploma ar sail credydau fel cyfran o'r ffi lawn amser
Tystysgrif (60 credyd)
Diploma (120 credyd)
Traethawd Hir (60 credyd)
Rhan-amser: codir ar sail credydau fel cyfran o'r ffi lawn amser (10 credyd)

b)

Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (a)
Ysgol Gwyddorau Biolegol
MSc Bioleg Foleciwlaidd Feddygol gyda Geneteg (yn cynnwys ffioedd mainc)
Ysgol Busnes Bangor
(MA/MSc/Ymchwil)
(MBA)
Canolfan Llundain
MBA Bancio a Chyllid, Bancio Islamaidd a Chyllid yn unig)
(MSc)

£10,800
£10,800

£3,600
£7,200
£3,600
£600

£12,800
£12,800
£12,800

£4,267
£8,534
£4,267
£711

£17,500

£13,000
£14,000
£18,000
£16,500

Eithriadau i atodlenni ffioedd yn (a)
Dysgu o Bell/ Dysgu Cyfunol
MBA Banciwr Siartredig (Rhaglen Lawn)
MBA Banciwr Siartredig (llwybr cyflym)
MBA Banciwr Siartredig – Ffordd Gyflymach Uwch
Ysgol Cemeg
MSc (yn cynnwys ffioedd mainc)
PhD Cemeg (yn cynnwys ffioedd mainc)
Ysgol Peirianneg Electronig
MSc Nanotechnoleg (yn cynnwys ffioedd mainc)
Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth
MSc Coedwigaeth (pris fesul modiwl 20 pwynt CAT)
MSc Coedwigaeth (pris fesul modiwl 15 pwynt CAT)
MSc Coedwigaeth (traethawd hir)
Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Diploma Ôl-radd mewn Therapi Galwedigaethol (2 flynedd )
MSc Mewn Therapi Galwedigaethol (6 mis “top-up” )
Ysgol Gwyddorau Meddygol
Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Feddygol

£15,750
£7,750
£5,000

£14,000
£14,000
£14,000
£1,507
£1,130
£3,670

£6,250 y.f.
£3,267

£5,910

Ysgol y Gyfraith

£11,500

Ysgol Seicoleg
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)
MSc/MA Seicoleg Defnyddwyr a Busnes

£2,484
£2,384
£2,384
£2,284
£2,284
£2,284
£2,844
£13,000

2) Mae ffioedd myfyrwyr nad ydynt yn byw yn yr UE 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) 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 dysgu ymlaen llaw na ellir ei had-dalu’.
4) 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.
5) Polisi talu ac ad-dalu









Ni ellir ad-dalu’r blaendal yn llawn i fyfyrwyr ac eithrio mewn rhai achosion penodol (e.e. salwch ardystiedig). Ni roddir ad-daliad
mewn achosion lle gwrthodi'r fisa.
Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sydd yn dymuno tynnu allan ar ôl cofrestru ym Mhrifysgol Bangor anfon neges ysgrifenedig i'r Gofrestrfa
Academaidd cyn y dyddiad cau ar gyfer tynnu allan (gweler isod) er mwyn bod yn gymwys i gael ad-daliad. Bydd Swyddfa’r Gofrestrfa
Academaidd yn rhoi gwybod am bob achos i’r Swyddfa Ryngwladol a’r Swyddfa Gyllid o fewn tri diwrnod.
Codir 20% o ffi blwyddyn lawn ar fyfyrwyr sy’n rhoi hysbysiad ysgrifenedig o’u penderfyniad i dynnu allan o fewn 3 wythnos i
ddechrau eu cwrs.
Codir 60% o ffi blwyddyn lawn ar fyfyrwyr sy’n rhoi hysbysiad ysgrifenedig (fel y nodir uchod) o’u penderfyniad i dynnu allan o fewn 4
mis i ddechrau eu cwrs.
Ni roddir gostyngiad yn y ffioedd dyledus ar ôl y cyfnod hwnnw.
Nid ad-delir ffioedd ymgeisio.
Os dyfarnwyd ysgoloriaeth ar gyfer y flwyddyn pryd y mae’r myfyriwr yn tynnu allan, tynnir gwerth llawn yr ysgoloriaeth o unrhyw addaliad a roddir i'r myfyriwr.

6) 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,

£323
£389

Ffioedd ailarholi/ailgyflwyno
Israddedigion sy’n sefyll arholiadau’n allanol (ynghyd â £15 i bob ailasesiad 10 credyd)

£150

MPhil
MPhil (ffi ostyngol)
PhD, DClinPsy, DMin,
PhD, DClinPsy, DMin, (ffi ostyngol)
Gwaith Cwrs Meistr Hyfforddedig
Traethawd hir Meistr Hyfforddedig
Diploma Ôl-raddedig
Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gyda SAC (TAR, BEd, BSc a BA)
|Ymarfer dysgu ychwanegol
Ailarholi gwaith cwrs (TAR yn unig)
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
Tystysgrif Cymhwyster yn lle un a gollwyd/a ddifrodwyd
Copïau ardystiedig o dystysgrif y cymhwyster (ynghyd â £2 am bob copi ychwanegol)
Tystysgrif Cymhwyster yn lle un a gollwyd/a ddifrodwyd

£324
£162
£390
£195
£159
£159
£159

£366
£79
£1,899
£525
£27

7) Y ffioedd uchod yw’r rhai a godir gan y Brifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2013/2014 (ni restrir pob cwrs). Ni chaniateir newid y
ffioedd hynny heb gadarnhad ysgrifenedig gan y Gofrestrfa Academaidd.
Cofrestrydd Academaidd

£10
£11
£32

