
Mae 95% o’n
myfyrwyr mewncyflogaeth neu
astudiaethau
pellach o fewn
chwe mis iddyntraddio*
*94.8% Dangosydd PerfformiadCCAUC 2012/13 (HESA)

Gwybodaeth Bwysig:
Pethau mae angen i chi eu gwybod y tymor yma

Cynllun gan Dylunio ac Argraffu USW • 01443 482 677

Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig. 
Rhif Elusen 1140312.

Rhieni’n Rhannu
Cylchgrawn sy’n cael ei gyhoeddi
ddwywaith y flwyddyn gan Brifysgol De

Cymru yw Rhieni’n Rhannu. Bwriad y

cylchgrawn yw helpu i godi
ymwybyddiaeth ymysg rhieni o faterion

sy’n ymwneud ag addysg uwch a
chynorthwyo rhieni sydd â phlant ar fin

dechrau eu cyfnod yn y brifysgol. 

Mae’r cylchgrawn yn cynnwys erthyglau
a gwybodaeth ddefnyddiol am y
canlynol:
•  Pam dewis addysg uwch?
•  Sut i oroesi proses UCAS
• Pwysigrwydd Diwrnodau Agored
• Materion cyllid myfyrwyr – 

benthyciadau, grantiau, ysgoloriaethau 

a bwrsariaethau
• Bywyd myfyriwr a pharatoi ar gyfer 

addysg uwch

Mae’r cylchgronau gwybodaeth yma

hefyd yn cynnwys erthyglau gan rieni sy’n

profi uchafbwyntiau ac isafbwyntiau

arwain eu plant drwy’r broses. 

Mae nifer o ysgolion a cholegau wedi

manteisio ar y cylchgrawn Rhieni’n
Rhannu a’r cyngor sydd ar gael i rieni

myfyrwyr sy’n rhan o’r broses addysg

uwch. Mae’r adborth rydyn ni wedi’i gael

gan rieni am y cylchgrawn yn bositif iawn

Os hoffech chi archebu copïau o
gylchgrawn Rhieni’n Rhannu ar gyfer

rhieni eich myfyrwyr chi, e-bostiwch

ysgolionacholegau@decymru.ac.uk ac

fe wnawn ni anfon y cylchgrawn atoch chi

am ddim. 

Diwrnodau Ymgeiswyr a Diwrnodau Cyfweld
Bydd y Brifysgol yn cynnal diwrnodau ymgeiswyr a diwrnodau cyfweld mewn pynciau penodol
rhwng mis Chwefror a mis Ebrill ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais i astudio yn 2015.
Bydd cyfle i fyfyrwyr wneud yn siŵr mai dyna’r cwrs iawn ar eu cyfer nhw a bydd hefyd yn gyfle i
gael holi’r cwestiynau pwysig. Bydd pob ymgeisydd sydd wedi cael cynnig neu sydd wedi eu
gwahodd i gyfweliad yn cael gwahoddiad personol i ddod i ddiwrnod ymgeiswyr neu ddiwrnod
cyfweld. Mae dod i’r diwrnodau yma yn rhan fawr o broses benderfynu’r Brifysgol, felly dylech
annog eich myfyrwyr i fod yn bresennol. 

Gwobrwyo Llwyddiant: Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Prifysgol De Cymru
Rydyn ni’n cynnig ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr
gyda’u hastudiaethau. Dylech chi annog eich myfyrwyr i fynd i www.decymru.ac.uk/money i
weld a ydyn nhw’n gymwys i wneud cais am yr amrywiaeth o becynnau cymorth rydyn ni’n eu
cynnig.

Ysgoloriaeth Chwaraeon

Chwefror 2015

Annwyl Gyfaill

Yn y rhifyn yma o gylchlythyr ysgolion a cholegau Prifysgol De Cymru, fe welwch chi fwy o
wybodaeth am ein Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr, a gynhaliwyd ar ddiwedd mis Ionawr, a
manylion ein Diwrnodau Agored 2015. 

Hoffem hefyd dynnu sylw eich myfyrwyr Blwyddyn 13 at ein Ffair Wybodaeth a gynhelir ar Ddydd
Sadwrn 28 Mawrth 2015. Digwyddiad anffurfiol yw hwn sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ofyn y
cwestiynau holl bwysig hynny, cyn gwneud eu dewisiadau terfynol. Gall myfyrwyr archebu eu lle
ar: www.decymru.ac.uk/diwrnodau-agored

Rhai o uchafbwyntiau eraill y cylchlythyr yma fydd manylion am Gynadleddau Gwanwyn Addysg
Uwch UCAS y byddwn ni’n mynd iddyn nhw, yn ogystal â gwybodaeth am ysgoloriaethau a
bwrsariaethau sy’n cael eu cynnig gan y Brifysgol, a manylion ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg. 

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn unrhyw elfen o’r cymorth y gallwn ni ei gynnig, neu os oes
angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â fi drwy ffonio 01443 654 299 neu drwy 
e-bost: rebecca.jones@decymru.ac.uk

Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda chi a’ch myfyrwyr.

Yn gywir

Rebecca Jones
Swyddog Recriwtio Myfyrwyr 

Drwy gydol gwanwyn a haf 2015, bydd y Tîm
Cyswllt Ysgolion a Cholegau a’r llysgenhadon
myfyrwyr yn brysur yn cynrychioli Prifysgol De
Cymru mewn nifer o Gynadleddau Addysg Uwch
UCAS ar hyd a lled y DU. Bydd cyfle i chi a’ch
myfyrwyr gwrdd â ni wyneb yn wyneb i ddysgu
rhagor am y Brifysgol a’r cyrsiau rydyn ni’n eu
cynnig. Gallwch ymweld â ni yn y cynadleddau a
ganlyn: 

Cynadleddau Addysg
Uwch UCAS

Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol 

•  Ysgoloriaeth William Salesbury: Mae £5,000 ar 
gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio 100% o’n  
cwrs BA (Anrh) Theatr a Drama trwy gyfrwng y 
Gymraeg.

•  Ysgoloriaethau Cymhelliant: Mae £1,500 ar gael 
i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio traean o’n cyrsiau
ym meysydd busnes a gwyddorau’r heddlu trwy
gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o fanylion am yr ysgoloriaethau
cyfrwng Cymraeg hyn, ewch i:
www.decymru.ac.uk/cymraeg-de-cymru

Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg 
unigryw Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig pump o
ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg, sydd werth
£1,000 yr un, i fyfyrwyr sy’n astudio un neu fwy o
fodiwlau ym mhob blwyddyn academaidd drwy
gyfrwng y Gymraeg. I gael rhagor o fanylion am yr
ysgoloriaeth hon, ewch i:
www.decymru.ac.uk/cymraeg-de-cymru

Dydd Llun 23 Chwefror 2015 yw’r dyddiad cau ar
gyfer yr ysgoloriaeth hon.

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Rydyn ni’n cynnig Ysgoloriaethau Chwaraeon i
gynorthwyo myfyrwyr sy’n cystadlu ar lefel
genedlaethol a rhyngwladol, ac sy’n cynrychioli’r
Brifysgol yng nghystadleuaeth Chwaraeon
Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). 

Gall myfyrwyr wneud cais am Ysgoloriaeth
Chwaraeon cyn iddynt ymgofrestru a rhown wybod
iddynt a ydynt yn llwyddiannus cyn iddynt
gyrraedd.

Ysgoloriaethau Prifysgol
De Cymru 2015
Mae hi’r adeg yna o’r flwyddyn eto pan
fo angen i fyfyrwyr ddechrau meddwl
am gyllid. Ym Mhrifysgol De Cymru,
rydyn ni’n cynnig gwahanol
ysgoloriaethau a bwrsariaethau i
fyfyrwyr ymgeisio amdanyn nhw. 

I weld a yw eich myfyrwyr yn gymwys i
wneud cais am yr ysgoloriaethau hyn,
ewch i www.decymru.ac.uk/money

Gogledd-ddwyrain Cymru - 10 Mawrth

Manceinion - 12 a 13 Mawrth

Bryste - 13 a 14 Ebrill

Gorllewin Cymru - 15 Ebrill

Caerdydd - 16 Ebrill

Gogledd-orllewin Cymru - 8 Mehefin

Glannau Mersi - 9 a 10 Mehefin



Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.decymru.ac.uk/schoolsandcolleges

Cylchlythyr Ysgolion a Cholegau | 01443 654 299
USW Insight

Ysbrydoli’r Genhedlaeth
Nesaf o Raddedigion

Mae llysgenhadon USW Insight wedi bod
yn brysur yn ysgrifennu blogiau sy’n llawn
gwybodaeth a chyngor ar gyfer eich
myfyrwyr. Mae’r llysgenhadon yma i helpu
eich myfyrwyr i edrych y tu ôl i’r llenni ar
bob campws ac i roi cipolwg iddyn nhw o
fywyd yn y Brifysgol. Mae’r myfyrwyr yn
ysgrifennu blogiau misol llawn
gwybodaeth am bethau fel llety, y lleoedd
gorau i fwyta, cyngor ariannol, bywyd
cymdeithasol, a’r cyrsiau maen nhw’n eu
hastudio.

Mae Daisy Mcmahon yn un o lysgenhadon
USW Insight ac mae’n astudio Seicoleg.
Mae Daisy yn ei thrydedd flwyddyn erbyn
hyn, ac wedi bod yn rhan o Google
Hangout yn ddiweddar gyda Daisy Peskett,
sydd hefyd yn llysgennad Insight ac yn
astudio’r Gyfraith. Ysgrifennodd Daisy yn

Mae ein Diwrnodau Agored wedi eu teilwra
er mwyn rhoi cyfleoedd i’r holl ymwelwyr
ddysgu rhagor am Brifysgol De Cymru a
chael blas go iawn ar fywyd yn y Brifysgol. 

Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith y gallwn
gynnig profiad gwych i’n hymwelwyr.
Cofiwch rannu dyddiadau ein Diwrnodau
Agored yn 2015 gyda’ch myfyrwyr.

•  Dydd Sadwrn 4 Gorffennaf 2015
•  Dydd Mercher 16 Medi 2015
•  Dydd Sadwrn 24 Hydref 2015
•  Dydd Sadwrn 21 Tachwedd 2015

Edrych ymlaen...
Dyddiadau pwysig i’ch
calendr

Diwrnodau Agored 2015

Cyn Fyfyrwyr yn
Creu Argraff ar
Fyd y Theatr
Bydd 2015 yn flwyddyn fawr i rai o gyn
fyfyrwyr ein cwrs BA (Anrh) Theatr a
Drama, a addysgir 100% trwy gyfrwng y
Gymraeg.

Mae Gethin Evans ac Elgan Rhys wedi
sefydlu cwmni drama dwyieithog gyda’r
nod o greu gwaith cyffrous i
gynulleidfaoedd ar draws Cymru. Fel
cwmni preswyl cyntaf Sherman Cymru
yng Nghaerdydd, bydd Pluen yn cael
llwyfan i berfformio sioeau newydd a
gweithio gydag arbenigwyr i berffeithio
eu crefft.

Mi wnaeth Gethin o Ddinbych ac Elgan o
Bwllheli, Cyd Gyfarwyddwyr cwmni Pluen,
gyfarfod wrth astudio ar gwrs BA (Anrh)
Theatr a Drama yng Nghampws Caerdydd.
Roedd y ddau’n falch o ymuno i ffurfio
Pluen a mynd ati i lwyfannu eu
cynhyrchiad cyntaf, Llais/Voice yn
Sherman Cymru, Eisteddfod Genedlaethol
Llanelli a Gŵyl Ffrinj, Caeredin.

Meddai Gethin, sydd newydd gael ei
benodi’n Gynorthwyydd Artistig gyda
Sherman Cymru, “Rydym yn gyffrous iawn
i fynd ati i sefydlu cwmni drama
dwyieithog newydd a chael datblygu ein
gwaith ymhellach gyda chefnogaeth
cwmni theatr proffesiynol. Ni fyddai’r
fenter hon wedi bod yn bosibl heb yr
arweiniad a’r cymorth cyson a gawsom yn
ystod ein hamser ym Mhrifysgol De
Cymru.”

Meddai Sera Moore Williams, Arweinydd y
cwrs, “Mae’r modd y mae Gethin ac Elgan
wedi mynd ati i greu gwaith ac yn wir
gwmni newydd, ac i leoli Pluen ar ganol y
ddarpariaeth theatr yng Nghymru a thu
hwnt yn dystiolaeth bod modd i bobl ifanc
dorri cwys eu hunain ym myd y theatr, ac
yn ysbrydoliaeth gobeithio i bawb sydd
a’u bryd ar astudio a hyfforddi er mwyn
gwneud hynny yn y dyfodol.’’

Llysgenhadon USW Insight

ddiweddar am ei phrofiad o fwynhau’r
Nadolig ar gyllideb myfyriwr, a sut i wneud
y pump dewis UCAS hollbwysig. 

Mae prosiect llysgenhadon USW Insight yn
caniatáu i’ch myfyrwyr gael cipolwg go
iawn ar fywyd myfyrwyr drwy ddilyn
myfyrwyr USW Insight ar Twitter a
Facebook. Dylech annog eich myfyrwyr i’w
dilyn nhw yn:
www.decymru.ac.uk/uswinsight

Newidiadau i Gampysau Prifysgol De Cymru

Mae’r Brifysgol yn ymestyn ei

Champws Dinas Casnewydd fel rhan o

raglen fuddsoddi gwerth miliynau o

bunnoedd, fydd yn dod â phynciau

tebyg at ei gilydd, ac yn agosach at

ddarpar gyflogwyr. 

Bydd pob cwrs sydd ar hyn o bryd yn cael eu

dysgu yng Nghampws Caerllion, yn ogystal â

nifer fach o gyrsiau o’n campysau eraill, yn

symud i Gampws Dinas Casnewydd erbyn y

flwyddyn academaidd 2016/17.

Byddwn ni’n parhau i gynnig ein portffolio o

gyrsiau safon uchel i ddarpar fyfyrwyr, sy’n

cynnwys cyrsiau blaenllaw ym meysydd

addysg, hyfforddiant athrawon a gwaith

cymdeithasol – bydd y cyrsiau hyn yn cael eu

dysgu ar gampws gwahanol i sicrhau ein bod yn

cynnig y profiad gorau i’n myfyrwyr sy’n cynnwys

mynediad at gyfleusterau rhagorol. Bydd

myfyrwyr sy’n gwneud cais i astudio gyda ni ym

Medi 2015 yn astudio yn lleoliad newydd y cwrs. 

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth am y

newidiadau hyn: www.decymru.ac.uk

Campws Dinas Casnewydd

“Byddwn ni’n parhau i

gynnig ein portffolio o 

gyrsiau safon uchel i ddarpar 

fyfyrwyr

“Os ydych chi am ddod â grŵp o
fyfyrwyr i’r Diwrnod Agored ym mis
Medi, cofiwch gysylltu â ni:
ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
I gael rhagor o wybodaeth am ein
Diwrnodau Agored, neu os hoffai eich
myfyrwyr archebu lle ar-lein, dylen
nhw fynd i:
www.decymru.ac.uk/diwrnodau-
agored

Diwrnod Agored yng Nghampws Pontypridd

Diwrnod Agored yng Nghampws Caerdydd

Campws Pontypridd

Campws Dinas Casnewydd

Diwrnod Agored yng Nghampws Dinas Casnewydd

Cynhaliwyd y gynhadledd hon am y seithfed
tro ar Ionawr 22 a 23. Bwriad y digwyddiad
blynyddol hwn yw cynnwys cynadleddwyr
mewn dadl fywiog am gyfeiriad addysg
uwch, ac i roi iddynt y wybodaeth a’r
technegau diweddaraf i gefnogi ac arwain eu
myfyrwyr yn eu dewisiadau ar ôl gadael yr
ysgol/coleg. Thema’r gynhadledd eleni oedd
‘Gwneud i’w Dyfodol Ddigwydd’. 

Roedd yn bleser groesawu nifer o siaradwyr
proffil uchel i ymuno â ni ar gyfer deuddydd
o sesiynau llawn amrywiol, sef:

•  Yr Arglwydd Andrew Adonis
•  Aimee Bateman, Cyn-fyfyrwraig a 

Sefydlwraig Careercake.com
• Donna Whitehead, Dirprwy Deon Cyfadran

Busnes a Chymdeithas Prifysgol De Cymru

Ar ben hynny, gosodwyd cywair y
digwyddiad gyda sesiwn panel difyr i drafod

cost a gwerth addysg uwch. Roedd aelodau’r
panel yn cynnwys Peter Mulligan o SACU
Ltd; Graham Henry o Undeb Cenedlaethol
Myfyrwyr Cymru, a Jane Artess o Brifysgol
Derby. 

Rhoddwyd dewis eang o weithdai, gyda
chyfle i gynadleddwyr dderbyn y wybodaeth
ddiweddaraf gan sefydliadau megis UCAS a
Chyllid Myfyrwyr Cymru, yn ogystal â thrin a
thrafod pynciau llosg fel diwygio
cymwysterau a datblygu presenoldeb ar y
cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch weld deunydd y Gynhadledd, yn
ogystal â lluniau a fideos, ar:
www.decymru.ac.uk/makingfutureshappen
I gofrestru eich diddordeb mewn mynychu
digwyddiadau tebyg yn y dyfodol, 
e-bostiwch:
ysgolionacholegau@decymru.ac.uk

Cynhadledd Athrawon a
Chynghorwyr 2015

“Diolch yn fawr iawn i
chi! Roedd yn ddeuddydd
buddiol iawn.

“

Adborth o’r Gynhadledd

Campws Caerdydd


