
   
 

   
 

Bwrsariaeth Ôl-raddedig STEMM CCAUC 2020-21 
 

(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth) 
 

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM hon? 
 
I fod yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth ôl-raddedig hon mae angen i chi fodloni'r holl feini prawf 
canlynol: 
 

• Bod yn fyfyriwr sy'n hanu o Gymru neu'n fyfyriwr UE (y tu allan i'r DU). 
• Wedi cofrestru ar gwrs gradd Meistr ôl-raddedig STEMM (Gwyddoniaeth, Technoleg, 

Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth) cymwys yn astudio ac yn talu am 180 credyd ym 
Mhrifysgol De Cymru, gan ddechrau ym mis Medi 2020 neu Chwefror 2021. 

• Yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer cyllid ar gyfer Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig 
gan Cyllid Myfyrwyr Cymru* (*Bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys i dderbyn y 
fwrsariaeth ôl-raddedig hon). 

• Yn parhau i fod wedi ymrestru trwy gydol y cwrs. 
 

Pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM hon? 

Mae CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru) wedi penderfynu bod Bwrsariaeth STEMM yn 
berthnasol i gyrsiau Meistr pwnc STEMM amser llawn neu ran-amser yn unig. Yn ôl yr angen, mae'r 
Brifysgol wedi defnyddio categorïau pwnc academaidd CCAUC (ASCs 1, 2, 3, 4 a 6) i bennu 
cymhwysedd cwrs: 1 Meddygaeth a Deintyddiaeth; 2 bwnc a phroffesiwn sy'n gysylltiedig â 
meddygaeth; 3 Gwyddoniaeth; 4 Peirianneg a Thechnoleg; a 6 Gwyddorau Mathemategol, TG a 
Chyfrifiadura. 

Gellir gweld rhestr lawn o'r rhestr cyrsiau cymwys yma. 

Mae'r rhai sy'n ymgymryd â chyrsiau PGCE, Diploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig neu Dysgu o 
Bell yn cael eu hariannu gan y GIG yn anghymwys ar gyfer y dyfarniad hwn. 

Gwybodaeth Bwysig 
Ni fydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â llai na 180 o gredydau ar radd Meistr Ôl-raddedig 
yn gymwys ar gyfer y Fwrsariaeth hon gan na fyddant yn gymwys i gael Cyllid 
Myfyrwyr y Llywodraeth ar gyfer gradd Meistr Ôl-raddedig. Mae hyn yn cynnwys 
myfyrwyr sydd wedi'u heithrio o un modiwl neu fwy oherwydd Cyflawniad 
Blaenorol Achrededig (APA) neu Ddysgu Blaenorol Uwch (APL). 
 
Faint yw'r fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM? 
Mae’r fwrsariaeth ôl-raddedig yn £2,000 ar gyfer cwrs Gradd Meistr llawn. 
 
Sut mae gwneud cais am y fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM? 

Os ydych yn derbyn Cyllid Myfyrwyr Gradd Meistr Ôl-raddedig Llywodraeth Cymru nid oes proses 
ymgeisio ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM, bydd y Brifysgol yn asesu eich cymhwysedd yn 
awtomatig. Os dewiswch beidio â chymryd Cyllid Myfyrwyr Ôl-raddedig Llywodraeth Cymru ond eich 
bod yn credu eich bod yn gymwys ar ei gyfer, bydd angen i chi gysylltu â'r Tîm Cyngor ar Arian i 
Fyfyrwyr i anfon ffurflen atoch fel y gellir asesu eich cymhwysedd ar gyfer y Fwrsariaeth. Bydd y 
ffurflen hon ar gael o fis Medi 2020. 
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Sut mae'r fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM yn cael ei thalu? 

Gall y fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM naill ai gael ei thalu'n uniongyrchol i'ch ffioedd dysgu neu ei 
thalu i'ch cyfrif banc drwy BACS. Anfonir ffurflen at fyfyrwyr cymwys i'w chwblhau i gadarnhau eu 
dewis o ddiwedd mis Hydref 2020 (ar gyfer cychwynwyr Medi 2020) neu fis Mawrth 2021 (ar gyfer 
cychwynwyr Ionawr/Chwefror 2021). Sylwch, os na ddychwelir y ffurflen erbyn y dyddiad cau a 
ddarperir, telir y fwrsariaeth yn awtomatig tuag at eich ffioedd dysgu. Telir y Fwrsariaeth fel a 
ganlyn: 

Cyrsiau sy'n cychwyn ym mis Medi 2020 

Gradd Meistr amser llawn blwyddyn: Telir y fwrsariaeth mewn un rhandaliad o £2000 ym mis 
Chwefror 2021. 

Cyrsiau Gradd Meistr amser llawn sy'n para dwy flynedd a chyrsiau rhan-amser sy'n para dwy 
flynedd: Telir y fwrsariaeth mewn dau randaliad o £1000 ym mis Chwefror 2021 a £1000 ym mis 
Chwefror 2022 cyn belled â'ch bod yn parhau i fod yn gymwys. 

Cyrsiau Gradd Meistr rhan-amser sy'n para tair blynedd: Telir y fwrsariaeth mewn tri rhandaliad, 
telir £666 ym mis Chwefror 2021, telir £666 ym mis Chwefror 2022 a thelir £668 ym mis Chwefror 
2023. 

Cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr/Chwefror 2021 

Gradd Meistr amser llawn blwyddyn: Telir y fwrsariaeth mewn un rhandaliad o £2000 ym mis 
Mehefin 2021. 

Cyrsiau Gradd meistr amser llawn sy'n para dwy flynedd a chyrsiau rhan-amser sy'n para dwy 
flynedd: Telir y fwrsariaeth mewn dau randaliad o £1000 ym mis Mehefin 2021 a £1000 ym mis 
Mehefin 2022 cyn belled â'ch bod yn parhau i fod yn gymwys. 

Cyrsiau Gradd Meistr rhan amser sy'n para tair blynedd: Telir y fwrsariaeth mewn tri rhandaliad, 
telir £666 ym mis Mehefin 2021, telir £666 ym mis Mehefin 2022 a thelir £668 ym mis Mehefin 2023. 

 

Mae fy manylion banc wedi newid. Sut alla i ddiweddaru'r rhain? 

Os ydych wedi newid eich manylion banc, rhowch wybod i'r Tîm Ysgoloriaethau trwy e-bost: 
scholarships@decymru.ac.uk 

Bydd y Tîm Ysgoloriaethau yn ymateb i'ch e-bost gyda chyfarwyddiadau pellach ar sut i newid eich 
manylion banc yn ddiogel. Peidiwch ag anfon eich manylion banc trwy e-bost, gan nad yw hyn yn 
ddiogel. 

 

Nid wyf yn fyfyriwr o Gymru nac yn hanu o'r UE. Ydw i'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig 
hon? 

Na. Mae'r fwrsariaeth ôl-raddedig yn rhan o gronfeydd a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, ac mae 
ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru neu'r UE (heblaw'r DU) ac sy'n gymwys i gael Cyllid Gradd 
Meistr Ôl-raddedig o Cyllid Myfyrwyr Cymru.  
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Rwy’n mynd i ddechrau Gradd Meistr integredig, e.e. MChiro, MEng, MSci. Ydw i'n gymwys ar 
gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig hon? 

Na, mae gradd Meistr integredig yn gymwys ar gyfer cyllid fel cwrs israddedig. 

 

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn trosglwyddo i gwrs gwahanol? 

Cyn belled â'ch bod yn trosglwyddo i gwrs cymwys arall, mae eich hawl i'r Fwrsariaeth Ôl-raddedig 
STEMM yn aros yr un fath. Bydd yr holl amodau sy'n ymwneud â'r Fwrsariaeth yn dal i fod yn 
berthnasol. 

 

Os gohiriaf fy astudiaeth tan fynediad 2021, a fyddaf yn dal yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-
raddedig STEMM? 

Na, dim ond ar gyfer y flwyddyn y byddwch chi'n dechrau eich astudiaeth ôl-raddedig y gallwch chi 
fod yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau neu fwrsariaethau. 

 

Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig cyfredol. Ydw i'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig STEMM ar 
gyfer fy nghwrs cyfredol? 

Na, mae'r Fwrsariaeth hon yn berthnasol yn unig i fyfyrwyr sy'n cychwyn ar gwrs Meistr ôl-raddedig 
STEMM newydd, cymwys yn 2020/21. 

 

Os bydd angen i mi ailadrodd fy nghwrs neu unrhyw gredydau ôl-raddedig, beth sy'n digwydd i'm 
Bwrsariaeth STEMM? 

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer Bwrsariaeth STEMM ar gyfer unrhyw gredydau sy'n cael eu 
hailadrodd. 

Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr ar gwrs dwy flynedd amser llawn, bydd angen i chi 
gwblhau a symud ymlaen i'ch blwyddyn astudio nesaf i dderbyn rhandaliad nesaf eich Bwrsariaeth. 

 

Os byddaf yn cymryd toriad neu'n tynnu'n ôl o’m hastudiaethau, beth sy'n digwydd i'm hawl i 
Fwrsariaeth STEMM? 

Os byddwch yn cymryd toriad neu'n tynnu'n ôl o'ch astudiaethau cyn talu, ni fyddwch yn derbyn eich 
Bwrsariaeth. 

Os byddwch yn cymryd toriad neu'n tynnu'n ôl o'ch astudiaethau ar ôl i chi dderbyn taliad y 
fwrsariaeth mae gennych hawl i gadw'r taliad. Os ydych i fod i dderbyn rhandaliad pellach efallai na 
fyddwch yn gymwys i dderbyn yr ail/trydydd taliad nes i chi ailgofrestru i gwblhau eich astudiaethau. 

 

A allaf apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau ynghylch fy nghymhwysedd? 

Mae gan bob ymgeisydd/myfyriwr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch eu 
cymhwysedd ar gyfer y fwrsariaeth ôl-raddedig. Mae manylion llawn y broses apelio ar gael yma. 

https://www.southwales.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarship-bursary-appeal-process/

