
GWASANAETHAU MYFYRWYR 

 

Gwasanaethau 

Myfyrwyr 

 

Newid Cwrs/Tynnu’n ol 
Siaradach efo ni os ydych yn ystyried newid cwrs, 
trosglwyddo neu adael eich astudiaethau. 
Ffôn: 01248 383566 
e-bost: cefnogimyfyrwyr@bangor.ac.uk 
 

Uned Cymorth Ariannol 
Rydym yn rhoi gwybodaeth a chyngor ynglyn a 
phob agwedd ar gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr, yn 
cynnwys benthyciadau, grantiau a chronfeydd 
caledi. 
Ffôn: 01248 383637/383566 
e-bost: cymorthariannol@bangor.ac.uk 
 

Tai Myfyrwyr 
Ceir rhestrau o letau sydd ar gael ar rent yn y 
sector breifat yn y Swyddfa Tai Myfyrwyr. Mae 
cyngor ac arweiniad ar gael hefyd. 
Ffôn: 01248 382034/382883 
e-bost: taimyfyrwyr@bangor.ac.uk 
 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
Mae aelod staff arbenigol ar gael a all gynnig 
cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth eang o faterion 
yn gynnwys aflonyddu, troseddau casineb a thrais 
rhywiol. 
Ffôn: 01248 388021 
e-bost: cynhwysol@bangor.ac.uk 
 

Gwasanaeth Cynghori 
‘Rydym yn darparu gwasanaeth cynghori 
proffesiynol a gyfrinachol, yn ogystal a gweithdai 
amrywiol ac adnoddau hunangymorth ar y we. 
Ffôn: 01248 388520 
e-bost: cynghori@bangor.ac.uk 
 

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 
Rydym yn cynnig gwybodaeth a chyngor ynglŷn 
a phob agwedd ar yrfaoedd, cyflogadwyedd ac 
entrepreneuriaeth gan gynnwys cyfleoedd profiad 
gwaith.  
Ffôn: 01248 382071 
e-bost: gyrfaoedd@bangor.ac.uk 
 

Darpariaeth Ffydd 
Mae’r Tîm Caplaniaeth yn cynnig gofal bugeiliol a 
chefnogaeth i fyfyrwyr, a hynny ar sail aml-ffydd. 
e-bost:  caplaniaeth@bangor.ac.uk  
 www.bangor.ac.uk/studentservices/index.php.cy 

Gwasanaeth Anabledd 
Mae cymorth personol ar gael i fyfyrwyr anabl.   
Mae gwasanaeth a chymorth diagnostig ar gael ar  
gyfer Gwahaniaethau Dysgu Penodol fel Dyslecsia 
neu Dyspracsia.  Mae’r Ganolfan Access wedi'i 
hachredu i gynnal Asesiadau   Anghenion Astudio 
ar gyfer y grant Lwfans Myfyrwyr Anabl. 
Ffôn: 01248 382032 (Gwasanaeth Anabledd) 
e-bost: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk 
Ffon: 01248 383620 (Gwasanaeth Dyslecsia) 
e-bost: dyslex-student@bangor.ac.uk 
Ffôn: 01248 388101 
e-bost: canolfan_access@bangor.ac.uk 
 

Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl 
Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i 
fyfyrwyr sy’n gwella o salwch meddwl neu sy’n 
dechrau dioddef o anawsterau iechyd meddwl neu 
gael argyfwng iechyd meddwl tra maent yn y 
brifysgol. 
Ffôn: 01248 382032 
e-bost: cynghorwriechyd@bangor.ac.uk 
 

Canolfan Sgiliau Astudio 
Cynghorwyr yn cynnig cyngor unigol ar ysgrifennu 
academaidd, arholiadau, mathemateg ac 
ystadegau ac agweddau eraill ar astudiaeth 
academaidd, a hefyd yn cynnal gweithdai mewn 
grwpiau bach. Mae sawl casgliad o ganllawiau 
astudio ar gael. 
Ffôn: 01248 382689 
e-bost: sgiliauastudio@bangor.ac.uk 
 

Gweinyddu Myfyrwyr 
Mae'r Tîm Gweinyddu Myfyrwyr yn ymdrin â holl  
faterion gweinyddol myfyrwyr, o gofrestriad 
cychwynnol a chofrestru, amserlennu, i waith cwrs 
ac arholiadau i raddio. 
Ffôn:  01248 388484 
e-bost: gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk  
 

Ennyn Diddordeb Myfyrwyr 
Rydym yn cynnal nifer o arolygon ac ymgyrchoedd i 
roi'r cyfle i fyfyrwyr roi adborth a chyfrannu at 
sicrhau fod myfyrwyr ym Mangor yn cael y profiad 
gorau posibl. 
Ffôn:  01248 388476 
e-bost: ennyndiddordeb@bangor.ac.uk  
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