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Y Coleg Merthyr Tudful
Ffoniwch: 01685 726 000
Ewch i: www.merthyr.ac.uk

Coleg Penybont
Ffoniwch: 01656 302 302
Ewch i: www.bridgend.ac.uk

Coleg Caerdydd a'r Fro
Ffoniwch: 02920 250 250
Ewch i: www.cavc.ac.uk

Coleg y Cymoedd
Ffoniwch: 01443 662 800
Ewch i: www.cymoedd.ac.uk

Coleg Gwent
Ffoniwch: 01495 333 777
Ewch i: www.coleggwent.ac.uk

I ddarganfod mwy am Brifysgol De Cymru, ein colegau partner a'r cyrsiau a restrir yn y canllaw hwn, cysylltwch â'r
colegau neu'r Brifysgol yn uniongyrchol.

Chwilio: Prifysgol De Cymru

Hoffem ddiolch i'r holl fyfyrwyr a'r aelodau o staff sydd yn y lluniau ynghyd â'r sawl sydd wedi darparu dyfyniadau.
Diolch hefyd i Mission Photography a'r colegau partner am ddarparu delweddau.

Mae'r llyfryn hwn yn darparu cyfarwyddyd cyffredinol ac nid yw'n llunio rhan o unrhyw gytundeb. Cynhyrchwyd y
wybodaeth ymlaen llaw. Tra bod y wybodaeth yn gywir ar yr adeg o argraffu, dylid gwirio gwefannau'r coleg partner
perthnasol a'r Brifysgol am y wybodaeth ddiweddaraf. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i addasu neu stopio cyrsiau, neu i
addasu ei chyfleusterau, mewn ymateb i amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth. Bydd y coleg partner yn ceisio ymateb i
newid trwy ymgynghori â'r sawl a effeithir arnynt a/neu trwy gymryd camau lliniaru i'w helpu nhw. Ar gyfer y
wybodaeth ddiweddaraf, ynghyd â'r telerau ac amodau, gwiriwch gyda'r coleg partner perthnasol gan ddefnyddio'r
manylion a ddarparwyd uchod.

Cynhyrchwyd gan adran Marchnata a Denu Myfyrwyr Prifysgol De Cymru.
Dyluniad: Argraffu a Dylunio PDC 01443 482 677
Mae'r Brifysgol yn elusen gofrestredig. Rhif Cofrestru: 1140312
Mae'r daflen wybodaeth hon yn gywir ar yr adeg argraffu, Gorffennaf 2019.

ASTUDIO CWRS 
PRIFYSGOL YN Y COLEG
Gyda chyrsiau hygyrch yn eich coleg lleol, gallai astudio cymhwyster lefel prifysgol newid eich bywyd a rhoi hwb
enfawr i'ch gyrfa ddelfrydol.

CYNNWYS
Digwyddiadau Agored
Cyngor a chyfarwyddyd
Astudio yn y coleg
Gwneud cais
Colegau partner
Ein myfyrwyr
Gyrfaoedd
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Ble nesaf?
Rhestr termau
Rhestr o gyrsiau
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CYRSIAU PRIFYSGOL YN EICH COLEG LLEOL 2020-21 decymru.ac.uk/colegau-partner

Mae Prifysgol De Cymru yn gweithio gyda cholegau partner,
felly gallwch astudio ein cyrsiau ar gampysau coleg lleol i chi.

Mae'r rhain yn cynnwys Coleg Penybont, Coleg Caerdydd a'r
Fro, Coleg Gwent, Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg y Cymoedd,
Coleg Gŵyr Abertawe, a Grŵp Colegau NPTC.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn fyfyriwr Prifysgol De Cymru
ac yn graddio gyda chymhwyster prifysgol, ond yn astudio
mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi.

Os ydych am barhau gyda'ch astudiaethau neu ddychwelyd i
addysg, mae digonedd o opsiynau ar gael. Er enghraifft, os
oes gennych chi ymrwymiadau gwaith neu deulu, mae rhai
cyrsiau'n cynnig y cyfle i astudio amser llawn neu ran amser.

Os nad oes gennych y cymhwyster cywir i astudio gradd
anrhydedd lawn, bydd digon o gyfleoedd eraill i chi yn eich
coleg lleol. Mae amrediad o gymwysterau ar gael, gan
gynnwys Graddau Sylfaen, HNC a HND – cymerwch olwg ar
ein rhestr o gyrsiau ar dudalennau 19 i 26.

Mae myfyrwyr o Gymru yn buddio o gefnogaeth ariannol
ychwanegol, felly gallai gostio llai nag yr ydych yn meddwl i
ennill cymhwyster. Dewch i Ddigwyddiad Agored yn eich
coleg lleol i sgwrsio am y cwrs a gweld y campysau a'r
cyfleusterau eich hun – mae rhestr o'r digwyddiadau ar
dudalen 4.

Coleg Gŵyr Abertawe 
Ffoniwch: 01792 284 000
Ewch i: www.gcs.ac.uk

Grŵp Colegau NPTC 
Ffoniwch: 01639 648 000
Ewch i: www.nptcgroup.ac.uk

Prifysgol De Cymru
Ffoniwch: 03455 76 77 78
Ewch i: decymru.ac.uk/colegau-partner

CYSYLLTWCH
Â NI I

DDARGANFOD
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DIGWYDDIADAU AGORED
Cynhelir digwyddiadau agored mewn colegau trwy gydol y flwyddyn, felly gallwch weld y campws ble byddwch yn
astudio. Dyma gyfle i chi ofyn cwestiynau, darganfod mwy am y cwrs, gweld y cyfleusterau, cael cyngor ar gyllid
myfyrwyr a darganfod pa gefnogaeth sydd ar gael. Ar gyfer rhai digwyddiadau, bydd angen i chi fwcio.

CYRSIAU PRIFYSGOL YN EICH COLEG LLEOL 2020-21 decymru.ac.uk/colegau-partner

Coleg Gwent
• Dydd Mercher 9 Hydref 2019 | 1pm-4pm
• Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019 | 1pm-4pm
• Dydd Iau 9 Ionawr 2020 | 1pm-4pm
• Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020 | 1pm-4pm

Ewch i: www.coleggwent.ac.uk

Coleg Gŵyr Abertawe
Campws Gorseinon: 
• Dydd Llun 11 Tachwedd 2019 | 5.30pm-7.30pm
• Dydd Llun 13 Ionawr 2020 | 5.30pm-7.30pm
• Dydd Llun 9 Mawrth 2020 | 5.30pm-7.30pm

Llys Jiwbilî: 
• Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019 | 5.30pm-7.30pm
• Dydd Mercher 11 Mawrth 2020 | 5.30pm-7.30pm

Campws Tycoch: 
• Dydd Llun 20 Ionawr 2020 | 5.30pm-7.30pm
• Dydd Llun 16 Mawrth 2020 | 5.30pm-7.30pm

Llwyn y Bryn:
• Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019 | 5.30pm-7.30pm
• Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020 | 5.30pm-7.30pm
• Dydd Mawrth 17 Mawrth | 5.30pm-7.30pm

Ewch i: www.gcs.ac.uk

Grŵp Colegau NPTC
Yn ystod Digwyddiadau Agored, mae staff y Coleg wrth law i
roi cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyrsiau, ceisiadau a
bywyd coleg. Ewch i wefan y Coleg am ragor o wybodaeth.

Ewch i: www.nptcgroup.ac.uk 

CYNGOR A CHYFARWYDDYD
Mae Tîm Denu Myfyrwyr Prifysgol De Cymru ar gael i
gynghori a chefnogi myfyrwyr sydd â diddordeb
mewn astudio un o'n cyrsiau Prifysgol mewn coleg
partner lleol. 

Mae'r tîm hefyd ar gael i gefnogi ein myfyrwyr addysg uwch
sy'n astudio mewn coleg partner ar hyn o bryd. Os oes
gennych unrhyw gwestiynau am astudio cwrs Prifysgol De
Cymru mewn coleg, neu'r llwybrau dilyniant sydd ar gael,
cysylltwch â ni.

E-bostiwch: ysgolionacholegau@decymru.ac.uk
Ffoniwch: 0345 576 0751 (Codir cyfradd galwad lleol am y galwadau.)

Y Coleg Merthyr Tudful
• Dydd Mawrth 12 Tachwedd 2019 | 4pm-7pm 
• Dydd Llun 20 Ionawr 2020 | 4pm-7pm 
• Dydd Mercher 11 Mawrth 2020 | 4pm-7pm 
• Dydd Iau 14 Mai 2020 | 4pm-7pm 

Ewch i: www.merthyr.ac.uk

Coleg Penybont
• Dydd Iau 14 Tachwedd 2019 | 4.30pm-7pm 
• Dydd Iau 16 Ionawr 2020 | 4.30pm-7pm 
• Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020 | 4.30pm-7pm 
• Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020 | 4.30pm-7pm

Ewch i: www.bridgend.ac.uk

Coleg Caerdydd a'r Fro
Mae'r Coleg yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Agored
blynyddol lle bydd gan ddarpar fyfyrwyr y cyfle i gwrdd â
thiwtoriaid ac i ddarganfod am y cyrsiau sydd ar gael.
Mae myfyrwyr hefyd yn gallu mynd ar daith o'r campysau
a chael cyngor os ydynt yn ansicr pa gwrs sy'n iawn iddyn
nhw. Ewch i wefan y Coleg am ragor o wybodaeth.

Ewch i: www.cavc.ac.uk

Coleg y Cymoedd
Ymwelwch â'r Coleg yn ystod Digwyddiad Agored i
ddarganfod mwy am gyrsiau, i gwrdd â staff, i gael blas ar
fywyd coleg ac i gael atebion i'ch cwestiynau. Does dim
angen bwcio, croeso i chi ddod ar y diwrnod. Ewch i
wefan y Coleg am ragor o wybodaeth.

Ewch i: www.cymoedd.ac.uk

Diwrnodau Agored PDC
Os ydych yn ystyried astudio ar gampws
Prifysgol De Cymru, dewch i Ddiwrnod Agored.

Dydd Gwener 20 Medi 2019
Dydd Sadwrn 21 Medi 2019
Dydd Sadwrn 19 Hydref 2019
Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019

Am ragor o wybodaeth ar ein Diwrnodau
Agored, ewch i: 
decymru.ac.uk/diwrnodauagored

DEWCH I
YMWELD Â NI
AR DDIWRNOD

AGORED

Laura Davies a Heather Eyland

Sandra Veasey a Rebecca Breen

Sêra Evans

Carrie Williams a Alex Kennedy

Bronwen Rickard a Rebecca Bowen
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PAM ASTUDIO CWRS YN Y COLEG?

Cyrsiau ar stepen eich drws
Dychmygwch yr amser a'r arian y gallech eu harbed
wrth astudio'n lleol. Gallwch barhau i weithio, jyglo
bywyd teuluol, gofalu am berson annwyl, chwarae
chwaraeon i'ch tîm lleol neu aros yn agosach at eich
ffrindiau. Cymerwch olwg ar ein rhestr o gyrsiau yn
cychwyn ar dudalen 19.

Cyfeillgar a chefnogol
Mae'r colegau'n darparu ar gyfer dysgwyr o bob
oedran, felly os ydych chi'n dychwelyd i ddysgu fel
myfyriwr hŷn neu'n parhau yn syth o'r ysgol neu
goleg, mae awyrgylch groesawgar yn aros amdanoch.
Mae maint y dosbarth yn tueddu i fod yn llai gyda
chefnogaeth arbenigol ar gael. Bydd hyd yn oed
gennych Swyddog Cyswllt â'r Brifysgol a mynediad at
sgyrsiau gan ein Tîm Denu Myfyrwyr.

Cymwysterau prifysgol hygyrch
Os nad oes gennych y gofynion mynediad i fynd yn
syth i radd anrhydedd lawn, gallech astudio HNC,
HND neu Radd Sylfaen yn y coleg. Yna, gallech symud
ymlaen i radd lawn i ennill cymhwyster lefel uwch,
naill ai yn y coleg neu ym Mhrifysgol De Cymru. Mae
ein colegau partner hefyd yn cynnig cyrsiau Mynediad
at Addysg Uwch os nad oes gennych gymwysterau
ffurfiol. Mae gwybodaeth am y gwahanol lefelau
astudio ar dudalen 16.

Cyfleusterau ac adnoddau ardderchog
Mae nifer o'n colegau partner wedi buddio o lawer o
fuddsoddiad dros y blynyddoedd diwethaf ac mae
ganddynt gyfleusterau a mannau dysgu o'r radd
flaenaf. Bydd hefyd gennych fynediad at adnoddau'r
Brifysgol megis ein llyfrgelloedd, Gwasanaeth
Gyrfaoedd PDC ac Undeb y Myfyrwyr.

Hyblygrwydd a dewis
Mae opsiynau i astudio amser llawn neu ran amser
mewn nifer o bynciau. Cyflwynir rhai cyrsiau yn ystod
y diwrnod ac eraill gyda'r nos, gan ei wneud yn hawdd
ffitio astudio o amgylch eich bywyd.

Gyrfa gyffrous
Gall cymhwyster addysg uwch olygu rhagolygon
gwell am swydd a gyrfaoedd llwyddiannus. Mae nifer
o gyrsiau hyd yn oed yn cynnwys lleoliad gwaith, sy'n
gallu edrych yn wych ar eich CV. Gallwch hefyd
gymryd rhan yng ngwobr unigryw Grad Edge, sy'n
helpu datblygu'ch sgiliau cyflogadwyedd. Darllenwch
fwy ar dudalen 12.

Os ydych chi eisiau gyrfa gyffrous yn gwneud rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau, astudiwch gwrs prifysgol gyda ni.
Mae buddion di-ri o ddewis astudio yn eich coleg lleol.

1

2

3

4

5

6
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GWNEUD CAIS
Gofynion ymgeisio
Bydd ceisiadau i bob cwrs yn y canllaw hwn yn cael eu
hystyried yn unigol. Ceir manylion o'r gofynion mynediad
nodweddiadol isod, ond os nad ydych yn bodloni'r meini
prawf, bydd eich profiad gwaith a'ch profiad bywyd yn cael
eu cymryd i ystyriaeth. 

Mae cyfuniadau o'r cymwysterau isod yn dderbyniol ac
mae'n bosib bydd cymwysterau eraill Lefel 3 heb eu rhestru
hefyd yn cael eu hystyried, megis CACHE, OCR, City and
Guilds, Cskills, NCFE a VTCT. Os nad ydych yn siŵr eich bod yn
bodloni'r gofynion mynediad, cysylltwch â'r coleg ble hoffech
chi astudio.

Dyma'r gofynion mynediad nodweddiadol ar gyfer HNC,
HND a Graddau Sylfaen:
• Proffil Teilyngdod/Pas neu Pas/Pas/Pas BTEC Lefel 3 

perthnasol; neu
• DD mewn Lefel A; neu
• D mewn Lefel A yn Nhystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth 

Cymru; neu
• Mynediad at Addysg Uwch ble rydych wedi cyflawni 

Diploma Pas gyda 45 credyd Lefel 3 (wedi pasio pob un).

Ar ben hynny, byddwch angen pas TGAU gradd C neu'n uwch
mewn tri phwnc gan gynnwys Mathemateg ac iaith Saesneg
neu bwnc cyfatebol.

Os ydych yn penderfynu symud ymlaen i gwrs atodol BA
(Anrh) neu BSc (Anrh), fel arfer, byddai angen pas arnoch
mewn HND neu Radd Sylfaen yn yr un pwnc neu un
perthnasol.

Ar gyfer pob cwrs mewn coleg partner:
• Efallai bydd gofyn i chi wneud prawf llythrennedd, rhifedd 

a/neu wyddoniaeth
• Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen cael gwiriad manylach y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (mae costau 
ychwanegol ynghlwm â hyn)

• Bydd rhai galwedigaethau angen TGAU gradd B mewn 
pynciau penodol

• Fe restrir unrhyw feini prawf ychwanegol ar dudalennau 
cyrsiau unigol ar wefannau'r colegau partner.

Sut i ymgeisio
Gwiriwch pa fodd o ymgeisio sy'n well gan eich coleg lleol.
Bydd rhai colegau yn prosesu ceisiadau a wneir yn
uniongyrchol yn bersonol neu ar-lein. Efallai bydd gofyn i chi
ymgeisio trwy UCAS, ewch i: ucas.com

Am ragor o wybodaeth a chyngor ar sut i ymgeisio,
cysylltwch â'r coleg o'ch dewis yn uniongyrchol – tudalen 2.

Bydd myfyrwyr 
gyda phrofiad perthnasol 

nad sy'n bodloni'r 
cymwysterau 

academaidd yn 
cael eu hystyried
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EIN COLEGAU PARTNER

Y Coleg Merthyr Tudful
Mae'r Coleg Merthyr Tudful yn cynnig amrediad o gyrsiau
lefel prifysgol, gan gynnwys HND, Graddau Sylfaen, graddau
BA (Anrh) a chymwysterau proffesiynol. Mae amrediad o
feysydd pwnc i ddewis o'u plith gan gynnwys y diwydiannau
creadigol, busnes, cyfrifiadureg a TG, gofal, Saesneg a hanes,
gwasanaethau cyhoeddus, a chwaraeon.

Mae gan y Coleg gyfleusterau trawiadol, dysgu ac addysgu o
ansawdd uchel, dosbarthiadau bach a chefnogaeth
ardderchog i fyfyrwyr. Mae hyn yn sicrhau bod pob dysgwr
yn cyflawni eu llawn botensial. Mae Arolwg Cenedlaethol
Bodlonrwydd Myfyrwyr yn adlewyrchu hyn gyda 94% o
ddysgwyr yn fodlon gyda'u profiad yn 2018.

Coleg Penybont
Enillodd Coleg Penybont Coleg Addysg Bellach y Flwyddyn
yng Ngwobrau Addysg Bellach Tes 2019. Cafodd hefyd ei
bleidleisio'r Coleg Addysg Bellach gorau yn y DU yng
Ngwobrau 'WhatUni' Student Choice 2018. Myfyrwyr o ledled
y DU bleidleisiodd ar gyfer y wobr – dau gyflawniad gwych.

Os yw myfyrwyr am astudio amser llawn neu ran amser, mae
gan y Coleg dîm ymroddedig sy'n cynnig cyngor a
chefnogaeth. Mae dros 430 o fyfyrwyr yn astudio cyrsiau
addysg uwch PDC yn y Coleg. Ymhlith y meysydd pwnc mae
gofal, astudiaethau plentyndod ac addysg, adeiladu,
peirianneg, busnes a TG, celfyddydau creadigol a
pherfformio, gofal anifeiliaid, garddwriaeth a rheoli cefn
gwlad, garddio a thirweddu, a gwasanaethau cyhoeddus.

CYRSIAU PRIFYSGOL YN EICH COLEG LLEOL 2020-21 decymru.ac.uk/colegau-partner

Coleg Caerdydd a'r Fro
Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, barn ac adborth myfyrwyr sy'n
diffinio popeth. Mae rhesymau di-ri i astudio cwrs addysg
uwch yn y Coleg, gan ei wneud yn unigryw ac yn lle gwych i
astudio tuag at radd. Anela'r Coleg at wella cyfleoedd
dilyniant gydag amrediad o gyrsiau ar gael. Mae'r rhain yn
cynnwys busnes, TG, iechyd a gofal, addysgu, diwydiannau
creadigol, a gwasanaethau cyhoeddus.

Coleg y Cymoedd
Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig amrediad o gyrsiau addysg
uwch ar draws pedwar campws yn Aberdâr, Nantgarw,
Rhondda ac Ystrad Mynach. Mae myfyrwyr yn gallu dewis o
blith cyrsiau HND, Graddau Sylfaen a graddau Anrhydedd
mewn amrywiaeth o feysydd. Mae'r rhain yn cynnwys
busnes, celfyddyd cynhyrchu creadigol, creu gwisgoedd ar
gyfer y sgrin a'r llwyfan, ffotograffiaeth, addysg, dysgu a
datblygu, a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau addysgu
athrawon, y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a'r
Dystysgrif Addysg Broffesiynol (ProfCE) mewn Addysg a
Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO). Mae'r Coleg yn buddio o
addysgu ardderchog, rhaglenni dysgu amrywiol, cysylltiadau
ardderchog â'r diwydiant ac mae opsiynau astudio hyblyg
amser llawn a rhan amser ar gael.

Coleg Gwent 
Coleg Gwent yw un o'r colegau mwyaf llwyddiannus yng
Nghymru. Mae'n adnabod bod addysg uwch yn fuddsoddiad
pwysig er mwyn cael mantais mewn marchnad swyddi hynod
gystadleuol, i wella cyfleoedd am ddyrchafiad neu hyd yn oed i
gychwyn gyrfa gwbl newydd. Yn cynnig cyrsiau ar draws pum
campws, gydag Parth Dysgu Torfaen yn agor ym mis Medi
2020, mae'r Coleg yn gwneud astudio ar lefel prifysgol yn
hygyrch i bawb.

Mae'r Coleg yn gwasanaethu Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau
Gwent, Casnewydd a Chaerffili. I gefnogi myfyrwyr, mae'r
Coleg wedi creu cysylltiadau gyda chyflogwyr a busnesau lleol.
Mae gan y Coleg tua 750 o fyfyrwyr PDC yn astudio cyrsiau
addysg uwch.

Coleg Gŵyr Abertawe
Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymrwymo at ddarparu
cyfleoedd addysg uwch o ansawdd uchel sy'n berthnasol i
alwedigaethau. Mae gan y Coleg Ganolfan Addysg Uwch
benodol ar Gampws Tycoch. Mae'r Ganolfan hon wedi'i
dylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau lefel uwch ac
mae'n cynnwys chwe ystafell ddosbarth newydd, llyfrgell ac
ystafell gyffredin.

Ymhlith y cyrsiau addysg uwch a gyflwynir mewn partneriaeth
â PDC mae busnes, addysg, troseddeg, seicoleg, gwyddoniaeth
a'r dyniaethau. Bob blwyddyn, mae'r Coleg yn cynnal seremoni
raddio i longyfarch myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs addysg
uwch yn y Coleg.

Grŵp Colegau NPTC
Mae Grŵp Colegau NPTC yn cynnig amrediad o gyrsiau
mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Mae ganddo
gampysau yng Nghastell Nedd, Port Talbot, Aberhonddu, y
Drenewydd a Llandarsi. Rydym yn cynnig rhaglenni ym
meysydd busnes, astudiaethau plentyndod, iechyd
cyhoeddus, oedolion bregus, camddefnyddio sylweddau, ac
addysgu.

Mae'r cyrsiau wedi'u cynllunio mewn modd i ganiatáu i
fyfyrwyr gyflawni eu llawn botensial ac i wella'u cyfleoedd
am yrfa. Byddwch yn cael eich dysgu mewn grwpiau bach,
gan roi cyfle am fwy o ryngweithio a phrofiad dysgu
personol. Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymfalchïo mewn
cynnig 'Mwy nag Addysg'.

Prifysgol De Cymru
Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig cyfleoedd a rhagolygon
ardderchog i fyfyrwyr. Mae cyflogadwyedd yn ganolog i
bopeth a wnawn – gyda 95% o raddedigion mewn
cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis o raddio
(DLHE 2016/17). 

Gyda digonedd o gyrsiau i ddewis o'u plith, ni allai fod yn
haws astudio cwrs prifysgol. Gallwch astudio trwy ein
colegau partner neu drwy’r Brifysgol yn uniongyrchol.
Cymerwch olwg ar ein rhestr o gyrsiau ar dudalennau 19-26
neu ewch i'n gwefan. I ddarganfod mwy am y Brifysgol,
dewch i un o'n Diwrnodau Agored, ewch i: 
decymru.ac.uk/diwrnodauagored
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EIN MYFYRWYR

MELISSA HUMPHRIES TAHIR AHMED LEWIS JONES KATIE TREWEEKS
“Ar ôl cwblhau Diploma Lefel 2, symudais ymlaen
i Ddiploma Estynedig Lefel 3, ac yna i HND. Ar
hyn o bryd, rwy'n astudio BA (Anrh) Astudiaethau
Busnes (Atodol) a byddaf yn graddio o Brifysgol
De Cymru. 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lle gwych i astudio.
Mae'n cynnig cefnogaeth un-i-un ac mae'r
darlithwyr yn gyfeillgar, yn brofiadol ac yn hapus
i helpu ar unrhyw adeg. Mae hyd yn oed ganddo
Ganolfan Addysg Uwch benodol gyda llyfrgell ac
lolfa."
Tahir Ahmed
BA (Hons) Business Studies (Top-up)
Coleg Gŵyr Abertawe 

“Ar hyn o bryd rwy'n astudio Gradd Sylfaen a
byddaf yn symud ymlaen i gwrs atodol BA (Anrh)
yng Ngholeg y Cymoedd. Erbyn diwedd y cwrs,
byddaf yn barod i fynd i mewn i'r diwydiant gan fy
mod wedi cael cyfleoedd profiad gwaith gwych.
Mae cael cydbwysedd rhwng y gwaith
academaidd ac ymarferol wedi bod yn hawdd. 

Rwyf wedi cael cefnogaeth ardderchog gan fy
nhiwtoriaid a baswn yn argymell y cwrs yn gryf –
mae'r pethau rydych yn eu dysgu, a'r profiadau
rydych yn eu cael, yn eich paratoi ar gyfer eich
gyrfa yn y dyfodol."
Melissa Humphries 
Foundation Degree Costume Construction for 
Screen and Stage 
Coleg y Cymoedd
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"Ar ôl i mi adael yr ysgol, doeddwn i ddim yn
barod i fynd i'r brifysgol, a ddim yn gwybod beth
i'w astudio. Fe dreuliais amser mewn amryw
swyddi cyn penderfynu fy mod eisiau gweithio ym
maes busnes a gweinyddiaeth. Rwyf newydd
gwblhau fy mlwyddyn gyntaf o'r Radd Sylfaen
Astudiaethau Busnes. Mae'r modiwlau wedi bod
yn amrywiol, sydd wedi rhoi blas i mi ar y sector
busnes. Rwyf hyd yn oed wedi synnu fi fy hun
gyda'r hyn rwyf wedi ei gyflawni eleni. 

Mae cymysgedd da o fyfyrwyr o wahanol
oedrannau ar y cwrs. Mae gan bawb rywbeth i'w
gyfrannu. Rwyf wir wedi mwynhau cwrdd â phobl
newydd a gwneud ffrindiau. Yn yr hir dymor,
hoffwn symud ymlaen at y flwyddyn atodol gyda'r
gobaith o gyflawni'r BA (Anrh) llawn.” 
Katie Treweeks
Foundation Degree Business Studies
Y Coleg Merthyr Tudful

“Roeddwn erioed wedi bod eisiau mynd i'r
brifysgol, ond ni wnes i'n rhy dda yn yr ysgol.
Ar ôl treulio amser gyda milwyr wrth gefn y
Lluoedd Arfog, dechreuais edrych ar gyrsiau yn fy
ngholeg lleol. Roedd y Brifysgol yn cynnig
cymwysterau megis HND a graddau sylfaen gyda
llwybr at radd lawn ym Mhrifysgol De Cymru. 

Roeddwn yn fyfyriwr hŷn felly fe gymeron nhw fy
mhrofiad bywyd a gwaith i ystyriaeth. Rwyf wedi
cwblhau fy ail flwyddyn o gwrs HND
Gwasanaethau Cyhoeddus ac rwyf newydd wneud
cais ar gyfer y drydedd flwyddyn yn PDC er mwyn
i mi allu cyflawni'r BA (Anrh) llawn. Mae'r cwrs
wedi arwain at gymaint o gyfleoedd i mi a hefyd
wedi rhoi hwb i fy hyder."
Lewis Jones
HND Public Services
Coleg Gwent
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EICH GYRFA

Mae ein cyrsiau wedi'u dylunio ar y cyd â chyflogwyr. Rydym
yn credu bod profiad gwaith yn hanfodol, dyna pam mae
cyfleoedd lleoliad gwaith yn llunio rhan o'n Graddau Sylfaen.
Mae hyn yn caniatáu i chi roi'r theori ar waith ac mae'n
edrych yn wych ar eich CV.

Cyflogadwyedd
Pan rydych yn dechrau un o'n cyrsiau, mae digonedd o
gyngor ac arweiniad ar gael ar yrfaoedd, gan gynnwys:

• Arweiniad ar eich CV ac ymgeisio am swyddi
• Cymorth i baratoi am gyfweliadau
• Cyngor ar ddewisiadau gyrfaoedd neu astudiaeth bellach
• Cyngor am brofiad gwaith
• Cefnogaeth gyda chwilio am swyddi
• Gwybodaeth ar weithio ac astudio dramor
• Ffeiriau gyrfaoedd, digwyddiadau a gweithdai

Gwobr Grad Edge
Mae'r wobr hon yn rhoi cyfle i chi gael cydnabyddiaeth am
ddatblygu'r sgiliau neu briodweddau mae cyflogwyr yn eu
gwerthfawrogi pan maen nhw'n chwilio am raddedigion i'w
cyflogi. Bydd cymryd rhan yn ystod eich astudiaethau yn eich
helpu i gael mantais gystadleuol a sefyll allan o'r dorf pan
rydych yn dechrau edrych am swydd. Ewch i:
southwales.ac.uk/gradedge

Graddio
Pan rydych wedi cwblhau'ch Gradd Sylfaen, HNC, HND,
Tystysgrif AU neu radd Anrhydedd yn llwyddiannus, gallwch
fynychu seremoni graddio. Bydd myfyrwyr sy'n astudio yng
Ngholeg Caerdydd a'r Fro, Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent,
Coleg Gŵyr Abertawe neu'r Coleg Merthyr Tudful yn cael eu
gwahodd i seremoni graddio ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd y sawl sy'n astudio yng Ngholeg Penybont, Coleg Gŵyr
Abertawe a Grŵp Colegau NPTC yn cael eu gwahodd i
seremoni a gynhelir gan eu Coleg. Am ragor o wybodaeth ar
seremonïau graddio, ewch i:
southwales.ac.uk/graduation

Mae dewis astudio cwrs prifysgol yn fuddsoddiad yn eich dyfodol. Gall wella'ch rhagolygon am yrfa ac ar gyfer rhai
swyddi, mae'n ofyniad hanfodol. Rydym eisiau eich helpu i lwyddo a chyflawni'ch llawn botensial.
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Diwrnod Graddio, Grŵp NPTC

Cefnogaeth
Mae ein colegau partner yn cynnig amryw wasanaethau a
chefnogaeth, o gefnogaeth anabledd i gyfleusterau TG.
Mae'n bosib y byddwch hefyd yn gymwys i ddefnyddio
adnoddau llyfrgell Prifysgol De Cymru. Fel myfyriwr Prifysgol
De Cymru, bydd hefyd gennych gyfrif TG y Brifysgol a
chyfeiriad e-bost myfyriwr. Gallwch hefyd ddod yn aelod o
Undeb Myfyrwyr y Brifysgol yn ogystal ag Undeb eich coleg
lleol lle byddwch yn astudio.

Bydd digonedd o gefnogaeth a chyfarwyddyd ar yrfaoedd
oddi wrth eich coleg a'r Brifysgol. Fel myfyriwr sy'n astudio yn
un o'n colegau partner, bydd gennych fynediad at yr amryw
wasanaethau cefnogaeth sydd ar gael yn eich coleg. Gallwch
gysylltu â'ch coleg yn y lle cyntaf os oes gennych chi unrhyw
ymholiadau, neu ewch i ymweld â nhw yn ystod Digwyddiad
Agored. Mae'n bosib y byddant hefyd yn eich cyfeirio at un o
Ardaloedd Cyngor Prifysgol De Cymru. Ewch i:
southwales.ac.uk/advicezones

Os byddwch yn penderfynu astudio modiwlau atodol er
mwyn ennill gradd Anrhydedd lawn ym Mhrifysgol De
Cymru, bydd gennych fynediad at yr holl gefnogaeth a
chyfleusterau sydd ar gael. Mae gennym Ardaloedd Cyngor,
Gwasanaeth Anabledd a Llesiant, Tîm Cyngor Arian Myfyrwyr,
Caplaniaeth, a Thîm Sgiliau Astudio. Mae llyfrgell ar bob
campws hefyd gydag oriau agor hir a chyfleusterau
hunanwasanaeth. Mae gennym filoedd o gyfrifiaduron ar
draws ein campysau a'r technolegau ac adnoddau dysgu
diweddaraf.

Chwaraeon PDC
Er mai yn eich coleg lleol y byddwch yn astudio, gallwch dal i
chwarae i dimau chwaraeon y Brifysgol yng nghystadlaethau
cynghrair Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain
(BUCS). Mae dros 60 tîm i ddewis o'u plith, gan gynnwys pêl-
droed, rygbi, pêl-rwyd, tenis, nofio a golff. Os byddwch yn
ymuno â chlwb, byddwch yn hyfforddi ac yn chwarae yn PDC
Pontypridd. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod dros 18 mlwydd
oed ac yn astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn.

Yr iaith Gymraeg
Mae digonedd o gyfleoedd i fyfyrwyr ymarfer, gwella a
defnyddio'u sgiliau Cymraeg wrth astudio yng ngholegau
partner PDC. Gallwch gysylltu â Hyrwyddwr Dwyieithrwydd y
coleg am ragor o wybodaeth. 

Mae hefyd nifer o gyfleoedd i ddefnyddio'ch sgiliau Cymraeg
yn PDC – yn eich bywyd cymdeithasol neu fel rhan o'ch cwrs.
Mae myfyrwyr yn gallu astudio'n ddwyieithog mewn nifer o
feysydd, gan gynnwys busnes, drama a thirfesureg. Lle does
dim cyfleoedd i astudio'n ddwyieithog, mae myfyrwyr dal yn
gallu cyflwyno'u gwaith yn ddwyieithog. Efallai byddwch
hefyd eisiau ystyried lleoliad cyfrwng Cymraeg ar gyfer
unrhyw elfen profiad gwaith o'ch cwrs. 

Ar gyfer y sawl â diddordeb mewn dysgu Cymraeg, mae
Dysgu Cymraeg Morgannwg wedi'i lleoli yn PDC Pontypridd,
ac yn cynnig cyrsiau ar wahanol lefelau.

Wrth drefnu llety ar y campws, gall fyfyrwyr ddewis byw gyda
myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg, ac mae gan PDC
gymdeithas Gymraeg i fyfyrwyr sy'n trefnu amrywiaeth o
ddigwyddiadau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn. Am
ragor o wybodaeth, ewch i: decymru.ac.uk

CEFNOGAETH
ACADEMAIDD,
BERSONOL A

PHROFFESIYNOL 
AR GAEL
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Ffioedd cyrsiau
Ar yr adeg o argraffu, nid oedd ffioedd cyrsiau neu
gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yng Nghymru wedi cael eu
cadarnhau eto ar gyfer cyrsiau'n cychwyn yn 2020-21. Cyn i
chi wneud cais, argymhellwn eich bod yn edrych ar ein
gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd a
chefnogaeth i fyfyrwyr. Ewch i: decymru.ac.uk/arian

Mae cefnogaeth ariannol ar gael oddi wrth Cyllid Myfyrwyr
Cymru, ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, neu
Student Finance England, ar gyfer myfyrwyr o Loegr. Mae
gwybodaeth ar gyllid myfyrwyr, ynghyd â sut i ymgeisio a
gwiriadau cymhwyster, ar gael ar-lein. Ewch i
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk neu www.gov.uk –
chwiliwch am 'student finance' ar gyfer myfyrwyr sy'n byw 
yn Lloegr.

Cymorth ychwanegol
Unwaith i chi gwblhau'ch cwrs Prifysgol yn eich coleg lleol,
efallai byddwch yn penderfynu astudio modiwlau atodol i
gwblhau gradd Anrhydedd amser llawn yn un o gampysau'r
Brifysgol. Os ydych yn gwneud hyn, gallech fod yn gymwys
am gefnogaeth ariannol ychwanegol trwy Gyllid Myfyrwyr
Cymru. I weld y wybodaeth a’r telerau ac amodau
diweddaraf, ewch i: decymru.ac.uk/arian

Costau ychwanegol
Yn ogystal â thalu am lyfrau ac adnoddau electronig
hanfodol, gallai fod costau ychwanegol ar gyfer rhai cyrsiau.
Gallai hyn gynnwys teithiau maes, deunyddiau celf neu
amser yn y stiwdio. Gallwch ofyn am y costau hyn mewn
Digwyddiad Agored.

Mae cwrs addysg uwch yn fuddsoddiad yn eich dyfodol felly mae yna gostau yn gysylltiedig â dysgu, a gall hyn olygu'r
amser rydych yn ei buddsoddi neu'r ffioedd dysgu ar gyfer eich cwrs. Mae cymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr addysg
uwch, felly gallai astudio fod yn fwy fforddiadwy nag yr ydych yn meddwl. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol,
gallech fod yn gymwys am amrediad o grantiau, benthyciadau a lwfansau i helpu gyda ffioedd dysgu a chostau byw.
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Gallech fod yn 
gymwys am
GYMORTH
ARIANNOL

Mae gan Brifysgol De Cymru gampysau ledled De Cymru, ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd. Os byddwch yn
dewis astudio modiwlau atodol er mwyn ennill gradd Anrhydedd gyda ni, mae'n bosib y byddwch yn astudio ar un o'n
campysau.

PDC Pontypridd
PDC Pontypridd yw ein campws mwyaf ac mae ar draws dau
safle: Trefforest a Glyn-taf. Mae ein myfyrwyr wrth eu boddau
gyda'r awyrgylch cymunedol a'r holl wasanaethau ar y safle.
Mae popeth sydd ei angen arnoch mewn un lle – eich
dosbarthiadau, y llyfrgell, caffis a bariau, ac Undeb y
Myfyrwyr hefyd. Ymhlith y pynciau a addysgir yn PDC
Pontypridd mae cyfrifeg, busnes, cyfrifiadura, peirianneg,
iechyd, dyniaethau, y gyfraith, seicoleg, gwyddoniaeth a
chwaraeon.

PDC Caerdydd
Mae PDC Caerdydd wedi'i lleoli yng nghanol y ddinas. Mae'r
campws yn gartref i'n myfyrwyr diwydiannau creadigol sy'n
astudio animeiddio, gemau, dylunio, drama a pherfformio,
ffasiwn, ffilm ac effeithiau gweledol, newyddiaduriaeth a'r
cyfryngau, cerddoriaeth a ffotograffiaeth. Bydd y
cyfleusterau sydd ar gael, gan gynnwys ein Sgrin Anfeidredd
Werdd Grwm, mannau astudio creadigol, llyfrgell ac Undeb y
Myfyrwyr yn siŵr o greu argraff dda arnoch. Ewch i: 
decymru.ac.uk/caerdydd

PRIFYSGOL DE CYMRU

PDC Casnewydd
Mae PDC Casnewydd yng nghanol y ddinas ac yn un o
adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol. Mae'r campws yn
buddio o lyfrgell a chyfleusterau TG trawiadol. Mae'r campws
wedi'i leoli ar lan yr afon, gyferbyn Friars Walk, datblygiad
siopa a masnach ffantastig. Yn PDC Casnewydd gallwch
astudio busnes, cwnsela, rheoli gwestai a lletygarwch,
gwaith cymdeithasol, gweithio gyda phlant a theuluoedd,
gwaith ieuenctid a chymunedol, a hyfforddiant athrawon.
Ewch i: decymru.ac.uk/casnewydd
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DIPLOMA MEWN
ASTUDIAETHAU

SYLFAEN / MYNEDIAD
AT ADDYSG UWCH 

ASTUDIAETH 
ÔL-RADDEDIG

Rydym yn cynnig cyrsiau prifysgol yn ein colegau partner, gan ddechrau ar Lefel 4, gyda chyfleoedd i fynd ymlaen i
astudio graddau Anrhydedd neu gyrsiau ôl-raddedig ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ceisiadau'n cael eu hystyried yn
unigol, felly os nad oes gennych chi'r cymwysterau angenrheidiol, mae'n bosib y byddwn dal yn gallu eich derbyn os
oes gennych chi brofiad gwaith a bywyd perthnasol.

TYSTYSGRIF
ADDYSG 
UWCH 

(CERT HE)

TYSTYSGRIF
GENEDLAETHOL

UWCH
(HNC) 

GRADD 
SYLFAEN

GRADD 
(ANRH) 
ATODOL

Wedi'ch drysu gyda'r holl dermau?
Darllenwch ein rhestr termau ar dudalen 18.

17

I gyflawni gradd Anrhydedd, byddwch yn astudio cyfanswm
o 360 credyd fel arfer dros dair blynedd amser llawn. I
drosi'ch HND neu radd sylfaen i BA (Anrh) neu BSc (Anrh),
bydd hyn fel arfer yn cynnwys blwyddyn ychwanegol yn
astudio 120 credyd amser llawn neu'r cyfnod cyfwerth rhan
amser.

Fel arfer bydd angen i chi fynychu campws Prifysgol De
Cymru er mwyn astudio Lefel 6, er mae rhai cyrsiau atodol
penodol hefyd ar gael yn ein colegau partner. Mae llwybrau
atodol yn amrywio gan ddibynnu ar eich cwrs. I drafod eich
opsiynau, cysylltwch â Phrifysgol De Cymru. Mae manylion
cyswllt ar dudalen 5.

Mae gan bob un o'n rhaglenni HND a graddau sylfaen o leiaf un llwybr dilyniant pendant i ganiatáu i chi astudio
credydau atodol er mwyn cael gradd Anrhydedd lawn yn eich dewis faes. 
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Ar ôl cwblhau'ch HND, Gradd Sylfaen neu radd Anrhydedd,
byddwch yn gallu mynychu seremoni graddio. Am fanylion
graddio, ewch i dudalen 12.

Ni fydd eich perthynas gyda'r Brifysgol yn dod i ben pan
fyddwch yn gorffen eich gradd. Mae nifer o gyrsiau 
ôl-raddedig a phroffesiynol a fydd yn eich helpu i symud
ymlaen yn eich dewis yrfa. Mae hefyd gyfleoedd i symud
ymlaen yn eich coleg hefyd, gyda chymwysterau dysgu TAR
ar gael ym mhob coleg. Gallwch weld ein rhestr o gyrsiau ar
dudalennau 19-26. 

Am fwy o
wybodaeth
DEWCH I 

DDIGWYDDIAD 
AGORED 
– gweler 
tudalen 4

LEFELAU
ASTUDIO
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RHESTR TERMAU

Gradd Sylfaen
Mae hwn yn gymhwyster yn ei rinwedd ei hun a byddwch yn
mynychu seremoni graddio ar ôl i chi ei gwblhau. Mae'n eich
darparu gyda sgiliau sy'n berthnasol i ddiwydiant. Cyfunir
astudio gyda dysgu seiliedig ar gyflogaeth, felly rydych yn
dysgu yn y gweithle yn ogystal â'r ystafell ddosbarth. Wedi ei
gwblhau'n llwyddiannus, bydd gennych yr opsiwn i symud
ymlaen i gymhwyster gradd atodol.

Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) a Diploma
Cenedlaethol Uwch (HND)
Mae'r cymwysterau hyn sy'n ymwneud â'r byd gwaith yn
rhoi'r sgiliau i chi wneud swydd benodol. Maen nhw'n
alwedigaethol, felly'n ddeniadol i gyflogwyr, ac yn gallu cyfri
tuag at aelodaeth o gyrff proffesiynol. Maen nhw'n gallu'ch
arwain yn syth i mewn i yrfa, neu fe allwch symud ymlaen i
Radd Sylfaen neu radd Anrhydedd.

Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE)
Cymhwyster Lefel 4 a ddyfernir ar ôl blwyddyn o astudio
amser llawn ar lefel addysg uwch yw Tystysgrif Addysg Uwch
(CertHE).

Diploma Addysg Uwch (DipHE)
Cymhwyster Lefel 5 a ddyfernir ar ôl dwy flynedd o astudio
amser llawn ar lefel addysg uwch yw Diploma Addysg Uwch
(DipHE).

Addysg Uwch (AU)
Unwaith i chi gwblhau'ch addysg bellach mewn coleg neu
chweched dosbarth, mae sefydliadau megis prifysgolion a
cholegau yn darparu rhaglenni addysg uwch.

Gradd Anrhydedd
Cwrs sy'n cael ei astudio yn y brifysgol neu goleg addysg
bellach. Bydd gradd Anrhydedd BA neu BSc amser llawn fel
arfer yn para tair blynedd a byddwch yn astudio 360 credyd.

I'ch helpu i ddeall rhai o'r termau yn y llyfryn hwn, darllenwch ein rhestr termau isod.

UCAS
Y term cryno ar gyfer Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r
Colegau. Mae UCAS yn prosesu ceisiadau i brifysgolion a
cholegau y DU ar gyfer cyrsiau israddedig. Nid yw rhai o'n
colegau partner yn defnyddio UCAS ac, yn hytrach, maen
nhw'n derbyn ceisiadau uniongyrchol – cysylltwch â'r coleg
yn uniongyrchol am fanylion.

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Y corff ariannu a fydd yn asesu'ch cefnogaeth ariannol os
ydych chi'n byw yng Nghymru.

Ffioedd dysgu
Mae'r ffioedd hyn yn talu am gost eich astudiaethau, a gall
amrywio gan ddibynnu ar beth a ble rydych chi'n astudio.
Mae pob myfyriwr cymwys yn gallu ymgeisio am Fenthyciad
Ffioedd Dysgu, a ni fyddant yn talu hwn yn ôl tan eu bod yn
ennill dros swm penodol.

Bwrsariaeth
Arian a ddarperir tuag at y gost o astudio nad sydd angen ei
dalu yn ôl.

Dilyniant / Gradd atodol
Fel arfer mae hyn yn golygu blwyddyn ychwanegol o astudio
amser llawn neu dwy flynedd rhan amser. Byddwch yn
gwneud hyn ar ôl astudio Gradd Sylfaen neu gymhwyster
cyfwerth, ac yn symud ymlaen i radd Anrhydedd lawn. Mae
cyrsiau dilyniant/atodol fel arfer yn cael eu hastudio yn yr un
pwnc neu bwnc perthnasol i'r Radd Sylfaen
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