
Gostyngiad Ol-raddedig i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 2021/2022* 

* Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant 
newid o bosibl os bydd newidiadau i'r drefn ffioedd a chymorth i fyfyrwyr sy'n 
gymwys yng Nghymru.  Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr 
ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer 

holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA a 

addysgir neu'r cwrs PcET/TAR o fis Medi 2021 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn 

ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). 

Pwy sy'n gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr? 

Bydd y gostyngiad yn cael ei osod yn awtomatig ar eich cyfrif ffioedd dysgu os 

ydych chi'n cwrdd â'r holl ofynion canlynol: 

o Cael eich ystyried gan y Brifysgol fel myfyriwr/wraig Cartref.

o Bod yn fyfyriwr/wraig graddedig Prifysgol De Cymru* a enillodd radd 2:1 neu 
uwch yn eich gradd israddedig neu fyfyriwr/wraig graddedig a gwblhaodd gwrs 
PcET/TAR ym Mhrifysgol De Cymru yn llwyddiannus**.

o Cofrestru ac astudio ar raglen MA,MSc, LLM neu MBAcymwys a addysgir yn 

llawn amser neu'n rhan amser neu'r cwrs PcET/TAR ar gampws Prifysgol De 

Cymru (Trefforest, Glyn-taf, Caerdydd, Casnewydd) yn ystod blwyddyn 

academaidd 2021/22.

* Mae hyn yn cynnwys graddedigion Prifysgol De Cymru, Prifysgol Morgannwg,

Prifysgol Cymru Casnewydd, Polytechnig Cymru, RWCMD.

Nid ydych yn gymwys i gael y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr os ydych chi: 

• Yn cofrestru ar Ddiploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig, MRes, PhD, DBA,

MPhil, Meistr trwy Ymchwil,Meistr Integredig (MChiro, MComp, MEng).

• Yn astudio cwrs gyda phartner breiniol

• Yn astudio cwrs ar-lein**

** Mae hyn yn berthnasol i gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno ar-lein yn unig. 

Mae myfyrwyr a fydd yn astudio eu cwrs MA,MSc, LLM, MBA a addysgir neu 

PcET/TAR trwy ddysgu cyfunol yn nhymor yr hydref oherwydd pandemig 

COVID-19 yn dal yn gymwys. 

Sut mae'r gostyngiad yn cael ei osod? 



Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn anfoneb gan y Brifysgol sy'n manylu ar y ffioedd 
dysgu 
mae'n rhaid i chi neu noddwr dalu. Os ydych yn bodloni'r meini prawf ac yn fyfyriwr 
PDC (ers 2013) neuo Brifysgol Morgannwg (ers 2003( yna byddwn yn cymhwyso 
eich Disgownt Alumni 
awtomatig, os gwnaethoch astudio cyn 2003 neu astudio ym Mhrifysgol Cymru gynt, 
Casnewydd yna bydd angen i chi gysylltu â'r Brifysgol i ofyn am i'r gostyngiad gael ei 
ddefnyddio. 
Cysylltwch naill ai â'r Tîm Refeniw Revenue@southwales.ac.uk neu gyngor Arian 
Myfyrwyr 
Tîm scholarships@southwales.ac.uk 

Rwy'n fyfyriwr amser llawn/rhan-amser ond rwyf wedi fy eithrio o un modiwl 

neu fwy oherwydd Cyflawniad Blaenorol Achrededig (APA) neu Ddysgu 

Blaenorol Uwch (APL) – a fyddaf yn dal i fod yn gymwys i dderbyn y disgownt 

Alumni? 

Byddwch, byddwch yn derbyn y Disgownt Alumni yn seiliedig ar y swm y codir tâl 

arnoc 

Os byddaf yn tynnu'n ôl / cymryd seibiant o’m astudiaethau, a yw'r gostyngiad 

i gyn-fyfyrwyr yn dal i fod yn berthnasol i'r ffioedd dysgu a godwyd eisoes? 

Bydd y gostyngiad yn cael ei osod ar y ffioedd dysgu a godwyd os byddwch chi'n 

tynnu'n ôl / cymryd seibiant o'ch astudiaethau. 

A oes terfyn amser o'r adeg y cwblheais fy nghymhwyster israddedig i pryd y 

gellir rhoi'r gostyngiad i mi? 

Nid oes terfyn amser o ran pryd wnaethoch chi gwblhau eich cymhwyster israddedig. 

Rwyf wedi astudio cwrs PcET/TAR ym Mhrifysgol De Cymru. Oes gen i’r hawl i 

gael y gostyngiad i gyn-fyfyrwyr os ydw i'n dewis astudio gradd meistr?  

Oes, cyn belled â'ch bod yn cwrdd â gweddill y meini prawf.** 

** Os na wnaethoch dderbyn 2:1 yn eich gradd israddedig ond eich bod wedi 

cwblhau cwrs PcET/TAR ym Mhrifysgol De Cymru yn llwyddiannus, byddwch yn 

gymwys i gael y gostyngiad. 

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

Cyn belled â'ch bod yn trosglwyddo i gwrs cymwys arall, mae eich hawl i'r 

gostyngiad ôl-raddedig yn parhau. Os ydych yn trosglwyddo i gwrs nad yw'n 

gymwys, ni fyddwch yn parhau i derbyn y gostyngiad o'ch ffioedd dysgu. 



Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig presennol; a fydd gen i hawl i wneud cais am y 

gostyngiad ar gyfer fy nghwrs cyfredol? 

Na fydd. Mae'r gostyngiad ôl-raddedig i gyn-fyfyrwyr dim ond yn berthnasol i fyfyrwyr 

a fydd yn cychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig newydd, cymwys o fis Medi 2021 (sy’n 

cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). 

Os byddaf yn ailsefyll elfennau o’r cwrs, a fydd y gostyngiad yn dal i fod yn 

berthnasol? 

Bydd. Byddwch yn parhau i dderbyn y gostyngiad trwy gydol eich cwrs cymwys yr 

ydych yn ei gychwyn yn y flwyddyn academaidd 2021/22. 

Os bydd angen i mi wneud cais am Doriad ar Astudio, a fydd y gostyngiad yn 

dal i fod yn berthnasol ar ôl imi ddychwelyd? 

Bydd, ar yr amod bod eich cais am Doriad ar Astudio yn cael ei gymeradwyo gan y 

Brifysgol a'ch bod yn dychwelyd o fewn yr amserlen y cytunwyd arni. 

A allaf apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau ynghylch fy nghymhwystra? 

Mae gan holl ymgeiswyr / myfyrwyr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau 

ynghylch eu cymhwystra ar gyfer y Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr. 

Mae manylion llawn y broses apelio ar gael yma: 

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/ffioedd-chyllid/proses-apelio-

ysgoloriaeth-bwrsariaeth/  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r Gostyngiad Ôl-raddedig i Gyn-

fyfyrwyr, cysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr ar 

scholarships@southwales.ac.uk neu'r Adran Refeniw ar revenue@southwales.ac.uk 
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