
 

Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr 
EPSRC mewn Gwella Rhyngweithiadau a 
Chydweithrediadau Dynol â Systemau 

Seiliedig ar Ddata a Deallusrwydd 
 
 
 
 

Meithrin cymuned sy’n croesawu amrywiaeth 



 
 

Ymunwch â ni a newidiwch y byd 
Beth allwch chi ei ddisgwyl gan y Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol: 

• Hyfforddiant creadigol i’ch helpu i gyflawni eich potensial academaidd 
• Cydweithrediad gyda phartneriaid diwydiant ar brosiectau ymchwil sy’n rhoi 

pobl yn gyntaf er mwyn datrys problemau bywyd go iawn 
• Cefnogaeth gan academyddion arweiniol y byd ym meysydd 

Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol a rhagoriaeth Fathemategol 
• Enillwch MSc yn ystod eich blwyddyn gyntaf o astudio, gan symud ymlaen i 

gyflawni PhD erbyn eich pedwaredd flwyddyn o astudio 
• Lleoedd wedi’u hariannu’n llawn ar gael (ffioedd a chyflog cynnal a chadw 

wedi’i gosod ar y gyfradd UKRI, £15,509 bob blwyddyn ar hyn o bryd ar gyfer 
2021/22 i fyfyrwyr llawn amser, diweddarir bob blwyddyn) 



 
 
 
 

Byddwch wedi’ch lleoli yn y Ffowndri 
Gyfrifiadol, canolfan ymchwil gwerth 
£32.5 miliwn o’r radd flaenaf, gyda 

thraethau hardd y Gŵyr dafliad 
carreg i ffwrdd. 

 

Am ragor o wybodaeth: 
www.swansea.ac.uk/study/why-study-in-swansea/ 

 
 

 
 

https://www.swansea.ac.uk/study/why-study-in-swansea/


   
 
 

Byddwch yn gweithio gydag ystod o 
bartneriaid diwydiant ar brosiectau  
Ymchwil. 

 
 
 



Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un a 
all helpu cenhadaeth y Ganolfan 

• Dylech fod â dawn mewn meddwl cyfrifiadurol gan gynnwys y gallu 
i ysgrifennu meddalwedd (neu frwdfrydedd i ddysgu). 

 
• Gall gradd mewn Cyfrifiadureg, Ffiseg, Peirianneg neu 

Fathemateg fod yn dystiolaeth o hyn. 
 

• Anogir graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Gwyddorau 
Cymdeithasol, Cyfraith, a Rheolaeth i ymgeisio hefyd. 

 
 



Mae ein carfan o fyfyrwyr eisoes yn newid y byd 
drwy ymchwil sy’n canolbwyntio ar bobl - 

ymunwch â nhw... 
 
 
 

 
 



 

Ewch i’n gwefan am ragor o fanylion ynghylch cyflwyno cais, fideos 
gan ein myfyrwyr, a gwybodaeth gan staff a phartneriaid 
academaidd ynglŷn â sut beth yw bywyd yn y Ganolfan ar gyfer 
Hyfforddiant Doethurol: 

 
 
 

www.swansea.ac.uk/science/epsrc-centre-for-doctoral-training/ 
 
 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw  
25 Mawrth 2022 
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