
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTh mewn Diwinyddiaeth 

 

 

Mewn Partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd 



 

YCHYDIG AM ATHROFA PADARN SANT 

Adain hyfforddi yr Eglwys yng Nghymru yw Athrofa Padarn Sant. Mae’n ceisio chwarae 

ei rhan yn y gwaith o alluogi a grymuso pobl Dduw ledled y byd i gyfleu cariad 

gweddnewidiol Duw.   

 

PAM ASTUDIO AR GYFER MTh MEWN DIWINYDDIAETH? 

Ar y cwrs MTh mewn Diwinyddiaeth, byddwch yn ymchwilio i ddysgeidiaeth a 

thraddodiadau’r Eglwys Gristnogol ac yn ymgysylltu â hwy drwy gyfuniad o 

astudiaethau academaidd a gwaith ymarferol. Byddwch yn dewis llwybr (Astudiaethau 

Beiblaidd, Athrawiaeth Gristnogol, Diwinyddiaeth Ymarferol, neu Blant, Pobl Ifanc a 

Theuluoedd) i fod yn ganolbwynt i’ch astudiaethau ac yn dewis modiwlau sy’n cyd-

fynd â’ch diddordebau neu’ch cefndir.   

 

Beth bynnag fo’ch cefndir, bydd y rhaglen yn cynnig dulliau i’ch galluogi i fyfyrio’n 

ddadansoddol a gwerthuso materion a sefyllfaoedd a allai godi yn eich gweithle 

presennol neu’ch gweithle yn y dyfodol. I rai myfyrwyr, bydd y gweithle hwnnw’n un 

Cristnogol amlwg, ond nid felly i eraill – mae’r rhaglen hon yn darparu ar gyfer y ddwy 

sefyllfa. 

 

BETH SY’N GWNEUD Y RADD HON YN UNIGRYW? 

Mae ein rhaglen yn gyfoes ac yn ddiddorol: Mae’r MTh yn seiliedig ar y byd sydd 

ohoni, gan gydnabod y daw ein ffydd yn fyw wrth i ni ei rhoi ar waith yn ein bywydau 

bob dydd, yn arbennig wrth i ni ymgysylltu â ffordd gyfoes o feddwl, diwylliant ac 

ysgolheictod. 

Mae ein rhaglen yn hyblyg a chyfleus: Mae’r radd wedi’i hanelu at ddiwallu eich 

anghenion. Caiff y modiwlau eu haddysgu ar ffurf sesiynau tiwtorial mewn grwpiau 

bach, gan sicrhau eich bod yn cael sylw personol gan y staff academaidd, a nod yr 

amserlen yw peidio â rhoi gormod o faich ar unigolion. 

Mae tiwtoriaid ein rhaglen yn uchel eu parch ac eciwmenaidd: Mae’r MTh yn 

manteisio ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae eich tiwtoriaid yn 

arbenigo mewn gwahanol feysydd diwinyddol a Beiblaidd ac ystyrir bod eu gwaith 

academaidd yn sensitif i faterion cyfoes sy’n ymwneud â’r weinidogaeth a materion 

cyhoeddus. Mae’r tiwtoriaid yn cynnwys: 

 

Y Parchedig Ganon Dr Trystan Owain Hughes    Y Parchedig Ddr Ed Kaneen 

Y Parchedig Ddr Rosa Hunt       Y Parchedig Ddr Stephen Roberts 

Dr John Wilks                     Dr Charlie Shepherd 

Y Parchedig Ddr Mark Griffiths       Y Parchedig Ddr Craig Gardiner 

 

 



SUT Y BYDD Y CWRS YN CAEL EI HADDYSGU? 

Gradd israddedig gan Brifysgol Caerdydd yw’R MTh mewn Diwinyddiaeth, ac fe’i 

cyflwynir gan Athrofa Padarn Sant, Caerdydd a Choleg y Bedyddwyr, De Cymru. 

Cynlluniwyd y rhaglen hyblyg hon i gyd-fynd â bywyd prysur lleygwyr a gweinidogion 

ordeiniedig sy’n gweithio. Fel arfer, caiff cwrs MTh mewn Diwinyddiaeth ei addysgu 

tua diwrnod neu ddau y mis yn ystod y tymor. Gallwch hefyd ddewis dilyn y cwrs yn 

rhan amser neu’n llawn amser1.   

 

PA GYMWYSTERAU SYDD EU HANGEN? 

Mae ein rhaglen Ddiwinyddiaeth yn addas i’r rhai â gradd mewn Diwinyddiaeth neu 

Astudiaethau Crefyddol, ond gellir ystyried profiad sylweddol yn y weinidogaeth 

hefyd. Er ei bod wedi’i hanelu’n bennaf at bobl sy’n gweithio yn y weinidogaeth 

Gristnogol (lleyg neu ordeiniedig), mae yr un mor werthfawr i aelodau o rai grwpiau 

proffesiynol eraill (e.e. meddygaeth, gwaith cymdeithasol, addysgu), yn ogystal ag 

unigolion sydd â gradd israddedig mewn diwinyddiaeth neu astudiaethau crefyddol 

ac sy’n awyddus i ehangu eu dysgu. 

 

PA FODIWLAU SY’N CAEL EU CYNNIG? 

I gwblhau’r rhaglen Gradd Meistr hon bydd angen i chi astudio cyfanswm o 180 o 

gredydau. Mae hyn yn cynnwys chwe modiwl a addysgir (120 o gredydau), sy’n 

gyfuniad o fodiwlau craidd a dewisol a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich llwybr 

astudio chi, ac ar ôl i chi gwblhau’r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn mynd 

ymlaen i wneud eich traethawd estynedig (60 o gredydau). 

 

Dyma enghreifftiau o rai o’r modiwlau sydd ar y cwricwlwm: 
Dulliau Ymchwil mewn Diwinyddiaeth Esboniadaeth ar gyfer Ymchwil a Gweinidogaeth 

Egwyddorion Diwinyddiaeth Ymarferol Allan o Fabilon: Diwinyddiaeth yr Hen Destament 

Arweinyddiaeth o Safbwyntiau Beiblaidd a Chyfoes Diwinyddiaethau Cyfoes Cenhadaeth  

Dehongli Testunau Beiblaidd Cristnogaeth a Diwylliant Cyfoes 

Prosiect Dysgu’n Annibynnol Diwinyddiaethau Rhyddhad 

Myfyrio’n Feirniadol ar Ymarfer  Y Testament Newydd o Safbwynt Cymdeithasol  

Cenhadaeth Gyfoes i Blant, Pobl Ifanc a 

Theuluoedd1 

Datblygiad gwaith yr Eglwys â Phlant, Pobl Ifanc 

a Theuluoedd1 

Diwinyddiaeth y Plentyn1 Amlinelliad o Ddiwinyddiaeth Gristnogol 

Yr Erchyllterau a Fendithiwn: Testunau’r Hen Destament  

 
1 Mae llwybr a modiwlau Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ychydig yn wahanol ac yn cael eu cyflwyno 

dros dair wythnos ddwys (Llun i Mercher) dros ddwy flynedd gyda’r traethawd hir yn cael ei gwblhau 

yn gynnar yn y drydedd flwyddyn.  Nid oes fersiwn llawn amser o’r llwybr hwn.   



 

BETH YW’R BROSES YMGEISIO? 

Mae’r radd MTh (Diwinyddiaeth) wedi’i hachredu gan Brifysgol Caerdydd sy’n un o 

brifysgolion Grŵp Russell sy’n uchel iawn ei pharch. Byddwch, felly, yn gwneud cais i 

astudio’r cwrs ar wefan Prifysgol Caerdydd. Rydym yn croesawu ceisiadau drwy gydol 

y flwyddyn ond er mwyn dechrau astudio mewn unrhyw flwyddyn benodol (gan 

ddechrau ym mis Medi), rhaid i chi gyflwyno eich cais erbyn 31 Gorffennaf.  

 

 

CYLLID 

Mae’n bosib eich bod yn gymwys i gael benthyciad myfyriwr ar gyfer y cwrs MTh os 

nad oes gennych fenthyciad blaenorol ar gyfer astudio ar y lefel hon. Am ragor o 

fanylion am gyllid posibl ewch i: 
 

www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/funding 

 

 

GWNEUD CAIS 

      I gofrestru ar y Cwrs Meistr Rhan Amser (dwy flynedd a thraethawd hir) ewch i: 
 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/taught/courses/course/theology-mth-part-time 

 

 

I gofrestru ar y Cwrs Meistr Llawn amser (blwyddyn) ewch i: 
 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/taught/courses/course/theology-mth 

 

 

I gofrestru eich diddordeb yn y cwrs, i drefnu sgwrs dros y ffôn 

ynglŷn â’r cwrs neu i drefnu ymweliad ag Athrofa Padarn Sant i 

ymchwilio ymhellach i’r MTh, cysylltwch â’r Parchedig Ganon Ddr 

Trystan Owain Hughes: trystan.hughes@stpadarns.ac.uk 

 

 

Mae Sefydliad Padarn Sant yn rhan o Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 

Rhif Elusen Cofrestredig 1142813 

http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/funding
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/taught/courses/course/theology-mth-part-time
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/taught/courses/course/theology-mth
mailto:trystan.hughes@stpadarns.ac.uk

