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Mehefin

Meh-Med

Medi

Gall yr holl broses ymddangos yn ddyrys ac yn llethol, felly dyma

amlinelliad defnyddiol i dy helpu i gadw ar ben popeth.

Ymchwil
Gyda mwy na 37,000 o gyrsiau mewn

mwy na 300 o sefydliadau, gall rhidyllu’r

rhain i lawr i bum cwrs addas fod fel

chwilio am nodwydd mewn tas wair!

Mae’n bwysig gwneud yn siŵr dy fod yn

cychwyn arni’n gynnar. Y ffordd orau i

ymchwilio yw mynd i Ddiwrnod Agored.

Mae dyddiadau ein Diwrnodau Agored

i’w gweld ar dudalen 14, a gelli di archebu

dy le ar lein:
decymru.ac.uk/diwrnodauagored

Med-Ion
Gwneud cais
Caiff y ceisiadau i UCAS eu gwneud

rhwng mis Medi a mis Ionawr, a bydd y

rhan fwyaf o’r broses hon yn cael ei

gwneud yn yr ysgol neu’r coleg. Y

Datganiad Personol yw un o rannau

pwysicaf y cais. Bydd tiwtoriaid y

prifysgolion yn dibynnu ar y wybodaeth

hon wrth iddynt benderfynu a ydynt yn

derbyn y myfyrwyr, felly mae angen i’r

datganiad fod yn adlewyrchiad da

ohonot ti. Cei di fwy o arweiniad ar gyfer

ysgrifennu dy Ddatganiad Personol yn y

llyfryn hwn.

15 Ion
Prif Ddyddiad Cau UCAS
15 Hydref yw’r dyddiad cau ar gyfer

cyrsiau megis meddygaeth,

deintyddiaeth a milfeddygaeth, ac ar

gyfer ceisiadau i Brifysgolion Rhydychen a

Chaergrawnt. Fodd bynnag, 15 Ionawr

yw’r dyddiad ar gyfer cyflwyno’r rhan

fwyaf o geisiadau i UCAS. Mae’r dyddiad

hwn hefyd yn berthnasol i rai

ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Ion-Mai
Cynigion
Ar ôl i ti gyflwyno dy gais, byddi di’n

dechrau cael cynigion.

Dyma’r math o gynigion sydd:

• Cynnig Diamod yn cynnig lle ar gwrs

prifysgol, lle mae’r ymgeisydd wedi

cyrraedd pob un o’r meini prawf

mynediad.
• Cynnig Amodol yn dibynnu a yw’r

ymgeisydd am gyrraedd meini prawf

penodol, fel llwyddo i gael graddau

penodol neu bwyntiau tariff UCAS. Bydd

y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr yn derbyn y

math hwn o gynnig.

• Aflwyddiannus sy’n golygu nad yw’r

ymgeisydd wedi’i dderbyn ar y cwrs

prifysgol hwnnw.

Derbyn
Ar ôl i ti gael ymateb gan y prifysgolion,

bydd angen i ti ddewis cynnig cadarn, 

sef y cynnig y byddi di’n ei dderbyn fel

dewis cyntaf. Yn ychwanegol, gelli di

hefyd ddewis cynnig yswiriant (ail

ddewis), rhag ofn na fyddi di’n llwyddo i

gael y graddau sydd eu hangen ar gyfer y

dewis cyntaf. Mae’n bwysig bod gofynion

mynediad y cynnig yswiriant yn is na

gofynion y cynnig cadarn. 

Mae gan fyfyrwyr hyd at ddechrau mis

Mai i ymateb i bob cynnig.

Chwef-Meh
Ymgeisio am Gyllid myfyrwyr
Gall myfyrwyr o Gymru gael mwy o

wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, a

gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar:

cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Chwef-Meh
UCAS Extra
Os na fyddi di’n cael unrhyw gynigion o

blith y pum dewis drwy UCAS, neu os wyt

ti’n dewis gwrthod pob cynnig rwyt ti

wedi’i wneud, bydd cyfle i ti ymuno ag

UCAS Extra. Cynllun ail gyfle yw hwn i

fyfyrwyr na fu’n llwyddiannus yn eu

ceisiadau cychwynnol, ond dim ond i’r

sefydliadau hynny sydd â lleoedd gwag y

gellir gwneud cais. I gael mwy o

wybodaeth, cer i: ucas.com

Awst
Diwrnod Canlyniadau a’r System

Glirio
Os wyt ti’n dal i fod heb sicrhau lle mewn

prifysgol ar ôl i ti gael dy ganlyniadau, neu

os wyt ti wedi methu ag ateb y gofynion

mynediad ar gyfer dy ddewis cadarn ac

yswiriant, gelli di ddefnyddio’r System

Glirio, sy’n ceisio dod o hyd i leoedd gwag

i fyfyrwyr mewn prifysgolion.

Medi
Rwyt ti’n fyfyriwr prifysgol!
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map meddwl
Cyn i ti ddechrau gweithio ar dy Ddatganiad Personol, mae angen i ti ystyried yr hyn rwyt ti am ei
gynnwys ynddo, a’r hyn rwyt ti am ddweud wrth y prifysgolion. Defnyddia’r diagram isod er
mwyn dechrau mapio dy syniadau, llwyddiannau a phrofiadau.
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Pam ddylai’r brifysgol gynnig
lle i fi?

Ee, Capten tîm
hoci’r ysgol

datganiad personol

Yn aml iawn, mae myfyrwyr yn nodi mai’r Datganiad Personol yw’r darn mwyaf heriol o’r
cais UCAS. Mae’n gallu bod yn anodd sicrhau dy fod yn cynnwys dy holl brofiadau a
llwyddiannau o fewn 47 o linellau neu 4,000 o lythrennau.

Sefydliad Teitl y Cwrs/
Cyrsiau

Gofynion 
mynediad

modiwlau Cymraeg 
ar gael?

Ysgoloriaeth/
Bwrsariaeth 

ar gael?
Diwrnodau 

Agored 

Prifysgol 
De Cymru

2 Gorffennaf
13 Medi
22 Hydref
3 Rhagfyr

ymchwil: pethau i’w hystyried
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Pam wyt ti eisiau astudio’r cwrs hwn?

•  Meddwl am dy astudiaethau presennol:
- Pa elfennau wyt ti’n eu mwynhau?
- Pa feysydd hoffet ti astudio ymhellach

ynddyn nhw?

•  Oes gen ti nod gyrfaol? Oes cysylltiad rhwng
hwn a’r cwrs rwyt ti wedi ei ddewis?

Ble est ti ar brofiad gwaith?

• Pam wnest ti ddewis fynd yno? Beth wnest ti
ddysgu o’r profiad hwn? Oedd cysylltiad
rhyngddo â'r cwrs rwyt ti’n ceisio amdano,
neu oes yna sgiliau gelli di eu trosglwyddo i
dy helpu ar y cwrs rwyt ti wedi ei ddewis?

Gan ddefnyddio dy syniadau o’r dudalen flaenorol, ysgrifenna atebion byr i’r cwestiynau
canlynol. Dylai hwn greu strwythur i ti ddechrau drafftio dy Ddatganiad Personol. Gwna
nodyn o’r hyn rwyt ti wedi’i ennill/cyflawni/dysgu trwy wneud y pethau hyn.

• Beth sy’n apelio’n benodol atat ti am y cwrs 
rwyt ti wedi’i ddewis? Pam wyt ti wedi dewis
y cwrs hwn?



decymru.ac.uk  |  03455 76 77 78  

9

PECYN GOROESI UCAS PRIfYSGOl DE CYmRU

8

Beth am dy lwyddiannau eraill?

• Gwneud rhestr o dy lwyddiannau yn yr ysgol,
fel dy gymwysterau, cyfrifoldebau, gwobrau,
tystysgrifau ayyb.

Beth yw dy gryfderau mwyaf a dy sgiliau
allweddol?

•  Paid bod ag ofn siarad yn bositif amdant ti dy
hun – dyma dy gyfle i sefyll allan o’r dorf!

•  Gwneud rhestr o unrhyw weithgareddau
allgyrsiol rwyt ti wedi bod yn rhan ohonyn
nhw, ee, grwpiau drama neu dimau
chwaraeon, yn cynnwys unrhyw
lwyddiannau allgyrsiol rwyt ti wedi’u
cyflawni.

Beth yw dy hobïau?
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nodiadau
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Wyt ti wedi sôn am...

Dy resymau dros ddewis y cwrsFydd y ffaith bod ti wedi eisiau astudio’r pwnc ers bod yn yr ysgol gynradd ddim
yn golygu lot i’r prifysgolion. Fydd disgrifio’r cwrs fel un ‘ddiddorol’ ddim yn
ddigon ychwaith. Mae angen i ti ddangos brwdfrydedd tuag at dy bwnc.Dy brofiad gwaith

Ar gyfer cyrsiau fel nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol ayyb, mae profiad gwaith
yn hanfodol.

Dy nod gyrfaol
Oes cysylltiad rhwng dy gynlluniau gyrfa â’r cwrs rwyt ti wedi’i ddewis? Sut fydd
tair neu bedair blynedd yn y brifysgol yn dy helpu i gyrraedd y nod hwn?Dy gyfraniad i fywyd yn yr ysgol/colegDylet ti gynnwys unrhyw gyfraniadau cadarnhaol tuag at weithgareddau

allgyrsiol. Mae gweithgareddau sy’n dangos gwaith tîm, sgiliau arwain a
chyfathrebu yn bwysig. 

Dy hobïau a dy ddiddordebau tu allan i’r ysgol/colegCofia fod llawer mwy i fywyd yn y brifysgol na ddarlithoedd a llyfrau yn unig. 
Mae prifysgolion yn chwilio am fyfyrwyr sydd â diddordebau a phrofiadau
amrywiol, ac sy’n barod i fod yn rhan o’r holl brofiadau fydd ar gael iddynt. Pa 
fath o gyfraniad fyddi di’n ei wneud?
Dy swydd ran-amser
Fel arfer, dyw myfyrwyr ddim yn gweld pwynt sôn am eu swydd ran-amser mewn
caffi neu siop leol. Mae’r ffaith bod gen ti swydd ran-amser yn gallu dweud lot
wrth y prifysgolion am dy botensial fel myfyriwr, yn enwedig os wyt ti wedi cael
unrhyw dasgau neu gyfrifoldebau penodol.
Unrhyw beth arall sy’n berthnasolCofia bydd tiwtoriaid derbyn yn darllen cannoedd o geisiadau yn ystod cylchred
UCAS. Sut fyddi di’n sicrhau eu bod yn dy gofio di? (Ac am y rhesymau cywir!)

PECYN GOROESI UCAS PRIfYSGOl DE CYmRU

12

• Gwna restr o'r geiriau sy'n disgrifio dy sgiliau 
a dy gymeriad. Defnyddia’r geiriau allweddol
hyn yn dy ddatganiad personol. 

• Hola dy hunan/meddylia am yr hyn rwyt ti'n
ei ysgrifennu: Pam ydw i'n dweud hwn? Beth
ydw i'n ceisio ei ddweud? Sut galla i brofi'r 
hyn rydw i'n ei ddweud?

• Strwythura dy ddatganiad personol – mae
angen cael dechrau, canol a diwedd. 

• Gwna’n siŵr dy fod yn cwrdd â'r meini prawf.
Mae angen dangos pam mai ti yw'r math o 
berson y mae'r tiwtor derbyn yn chwilio 
amdano. 

• Gwna’n siŵr bod y datganiad personol yn 
gryno ac yn berthnasol. Paid â malu awyr! 

• Darllena dy waith am yr eildro, a'i wirio, a 
chywiro'r sillafu, a gofyn i athro/athrawes 
edrych drosto wedi hynny.

Prif awgrymiadau ar gyfer datganiadau personol ar gyfer cyrsiau penodol 

rhestr wirio datganiad personol

• Mae angen teilwra dy ddatganiad personol
ar gyfer y cwrs rwyt ti’n anelu amdano. Cofia,
dim ond un datganiad sydd gen ti a bydd 
pob un o’r prifysgolion rwyt yn ceisio
amdanynt yn ei dderbyn.

• Ysgrifenna am y profiadau a'r rhinweddau 
sy'n berthnasol i'r cwrs rwyt ti’n ceisio 
amdano. Er enghraifft, wrth wneud cais am
gwrs chwaraeon, dylet ti gyfeirio’n benodol 
am dy gyflawniadau ym maes chwaraeon.

• Os nad ydy'r cwrs rwyt ti am ei astudio'n 
berthnasol i dy astudiaethau presennol, 
rhaid i ti egluro pam dy fod yn dewis maes 
gwahanol. 

• Cer i Ddiwrnod Agored. Fel rhan o 
weithgareddau ar y diwrnod, bydd tiwtoriaid
a darlithwyr fel arfer yn rhannu gwybodaeth
am yr hyn dylet ti ei gynnwys.

oeddet 
ti’n 

gwybod?
mae Prifysgol De Cymru 

yn y 10 uchaf yn y DU yng 
ngwobrau Dewis myfyrwyr 

WhatUni? 2016

Prif awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu dy ddatganiad personol

TOP 10
UNIVERSITY OF 

THE YEAR

2016
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diwrnodau agored: beth ydw i

eisiau gwybod?

Defnyddia’r dudalen hon i restru’r cwestiynau hoffet ti ofyn mewn Diwrnodau Agored
Prifysgol.

CWRDD â’N
myfyrwyr

usw insight
Gelli di gael blas ar fywyd myfyrwyr

Prifysgol De Cymru trwy ddarllen
blogiau ein myfyrwyr a’u dilyn ar

facebook a Twitter:
decymru.ac.uk/uswinsight

Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf
Dydd mawrth 13 medi
Dydd Sadwrn 22 Hydref
Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr

DERE I YMWELD â NI AR

ddiwrnod
agored
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UCAS ar-lein: ucas.com 

Cyllid Myfyrwyr: cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk 

WhatUni: whatuni.com

Prifysgol De Cymru: decymru.ac.uk |  03455 76 77 78

@De_Cymru
@USW_ysgol

gwybodaeth ddefnyddiol

Chwilio am:
Prifysgol De Cymru

Beth am lawrlwytho ein ap am ddim UniBox o Google Play neu’r iPhone
App Store?

cadw mewn cysylltiad

Casglu’r gwybodaeth ddiweddaraf am y
pwnc y mae gen ti ddiddordeb ynddo.

1

2

3

Gwylio fideos o dy bwnc i gael blas go
iawn ar sut fydd dy astudiaethau yn y
Brifysgol.

Cael dy ysbrydoli gan yr hyn y mae ein
myfyrwyr yn ei wneud pan nad ydyn
nhw’n astudio.

Mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir adeg ei gyhoeddi, ond gall fod yn amodol i newid. Dylet edrych ar ein gwefan am y
wybodaeth ddiweddaraf: decymru.ac.uk

Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig. Rhif Cofrestru: 1140312 


