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Sesiwn Lawn:  Profiad Myfyrwyr, Dewis Myfyrwyr 

Sesiwn gan Dr Ben Calvert, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr, fydd yn cynnig mwy o
wybodaeth am Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM). Mae’r arolwg yn holl bwysig i brifysgolion ac mae ei bwysigrwydd yn
cynyddu ymysg darpar fyfyrwyr, fel mae gwefannau sy’n defnyddio model adolygiadau Trip Advisor yn chwarae rôl bwysicach
yn y broses dewis cwrs a phrifysgol. Bydd cynadleddwyr yn dysgu mwy am y prif fesurau a sut mae’r Brifysgol yn ymateb
iddynt. Bydd trafodaeth bellach am sut mae darpar fyfyrwyr a’u rhieni yn gallu defnyddio canlyniadau ACM fel teclyn ymchwil
AU effeithiol, ac ymhle gallan nhw ddod o hyd i fanylion y pethau sy’n bwysicaf iddynt.

Gweithdai: Sesiwn Un – Dylech ddewis un gweithdy o’r isod:

A: Nid oes angen ofni’r Datganiad Personol! 
Dyma agwedd ar y broses ymgeisio sy’n cael ei enwi’n gyson fel y rhan anoddach - sut gall cynadleddwyr wneud y broses o
lunio datganiad personol da yn haws i’w myfyrwyr (heb orfod ei ysgrifennu drostynt!)? Llawn gwybodaeth ddefnyddiol ac
enghreifftiau go iawn, ymunwch â Thîm Recriwtio Myfyrwyr DU'r Brifysgol fel maen nhw’n trio gwneud y broses hon yn llai
poenus i bawb sy’n rhan ohoni!

B: Datrys dirgelwch derbyniadau prifysgol
Beth sy’n digwydd ar ôl i chi wasgu ‘anfon’? Bydd Pennaeth Mynediadau'r Brifysgol yn eich tywys ar hyd taith ffurflenni cais
eich myfyrwyr ac yn rhoi i chi mewnwelediad go iawn i’r broses gwneud cynnig lle.

C: Dechrau’n gynnar: Codi diddordeb am AU ymysg myfyrwyr iau
Mae pwysigrwydd sicrhau bod darpar fyfyrwyr yn teimlo’n barod a bod ganddynt yr holl wybodaeth sydd angen yn cynyddu.
Bydd y sesiwn hon yn cynnig syniadau am weithgareddau i ymgysylltu myfyrwyr â’r broses yn gynt, a’u cyfarwyddo i’r
adnoddau a’r wybodaeth sydd ar gael iddynt.

Gweithdai: Sesiwn Dau – Dylech ddewis un gweithdy o’r isod:

A: Diweddariad Cyllid Myfyrwyr: Cymru a Lloegr
Rhennir y grŵp mewn i ddau - Cymru a Lloegr - a chewch y wybodaeth ddiweddaraf am gyllido addysg uwch a’r broses
ymgeisio am gyllid myfyrwyr.

B: Anelu’n uchel: Ymgeisio am gyrsiau cystadleuol
Gyda mewnbwn Rhydgrawnt a sefydliadau Russell Group, yn ogystal â chyngor ar ymgeisio am Feddygaeth, bydd
cynadleddwyr yn dysgu mwy am gefnogi’r myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyrsiau a phrifysgolion cystadleuol.

C: Cefnogi iechyd meddwl myfyrwyr 
Gyda phwysau ar fyfyrwyr sy’n astudio cymwysterau Lefel 3 yn cynyddu, sut gall cynadleddwyr adnabod y rhai sydd angen
cymorth ychwanegol gyda’u hiechyd meddwl ac wedyn sicrhau eu bod yn cael y cymorth hwnnw? Bydd darparwr allanol
Elemental Health Ltd yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i gefnogi’r myfyrwyr hyn yn yr ysgol, ac yn sicrhau y byddent yn
manteisio ar y gwasanaethau sydd ar gael iddynt wrth ymgeisio i’r brifysgol.



Gweithdai: Sesiwn Tri – Dylech ddewis un gweithdy o’r isod:

A: Llunio geirda llwyddiannus
P’un ai bod gennych chweched dosbarth mawr neu fach, mae llunio geirda cadarnhaol sy’n dwyn perswâd ar gyfer pob
myfyriwr yn gallu bod yn heriol. Bydd UCAS yn cynnal gweithdy ymarferol gyda digonedd o enghreifftiau a chynghorion, ac
mae’n addo paratoi cynadleddwyr ar gyfer yr her hon!

B: Archwilio cymwysterau portffolio
Bydd y Gyfadran Busnes a Chymdeithas yn arwain trafodaeth ar werth cymwysterau portffolio, megis Tystysgrif Her Sgiliau
Bagloriaeth Cymru a’r Cymhwyster Prosiect Estynedig, a sut gall y Brifysgol cefnogi ysgolion a cholegau i’w cyflawni o fewn eu
hamserlenni tynn.

C: Deall tueddiadau digidol
Sut gall ysgolion a cholegau ymgysylltu â’r genhedlaeth ddigidol ar y cyfryngau cymdeithasol? Gyda gwybodaeth a chyngor
ymarferol, sy’n cynnwys ymarfer da o brifysgolion ledled y byd, bydd hyd yn oed y cynadleddwyr lleiaf technegol yn barod i
drydaru a rhannu!

Gweithdai: Sesiwn Pedwar – Dylech ddewis un gweithdy o’r isod:

A: Faint ydych chi’n gwybod am Gyfadran y Diwydiannau Creadigol?
Mae diffiniad diweddar yn awgrymu bod diwydiannau creadigol y DU gwerth £92bn y flwyddyn i’r economi (The Guardian,
Awst 2018). Mae ein Campws Caerdydd yn gartref i 3,000 o’n myfyrwyr diwydiannau creadigol. Yn y sesiwn hon, bydd
cynadleddwyr yn dysgu mwy am y cyrsiau sydd ar gael - o’r rhai mwy amlwg ee, drama, graffeg a dylunio ffasiwn, i’r rhai
anghyffredin ee, dylunio setiau teledu a ffilm, busnes cerdd a ffotograffiaeth ddogfennol. Bydd hefyd cyfle i wybod am ein
cyfleusterau heb eu hail a’n cysylltiadau rhagorol â’r diwydiant a sut mae hyn i gyd yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y
diwydiant gwerth biliynau o bunnoedd ar ôl iddynt raddio.

B: Faint ydych chi’n gwybod am y Gyfadran Busnes a Chymdeithas?
Dyma gyfle i ddysgu mwy am ein gwaith ymchwil sy’n torri tir newydd a’n hymarfer proffesiynol a arweinir gan staff yng
ngwasanaethau Busnes, Cyfreithiol ac Ariannol a Pholisi Cymdeithasol. Trwy gydweithio, mae gan y Gyfadran hon stori
ddiddorol, ddylanwadol ac ysbrydoledig i’w rannu mewn meysydd megis cwmnïau graddedigion, cyfiawnder cymdeithasol
a’r polisi cyhoeddus sy’n cael effaith ar ein bywydau bob dydd. 

C: Faint ydych chi’n gwybod am Gyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth?
Gyda darpariaeth ar draws tri champws y Brifysgol, mae Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth gyda thair ysgol
academaidd, dwy academi a phymtheg maes pwnc, sy’n cynnwys Diogelwch Seibr Cymhwysol i Wyddor Fforensig, o
Beirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau i Fathemateg. Yn y sesiwn hon, bydd cynadleddwyr yn dysgu mwy am y cyrsiau hyn
a’u gofynion mynediad, ac yn dod i ddeall sut mae’r Gyfadran yn arwain y ffordd gyda graddau mewn amrywiaeth o bynciau
STEM. Mae cyfleusterau safon-diwydiant a chysylltiadau â chyflogwyr sydd gan y Gyfadran yn darparu amgylcheddau dysgu
gwych, sydd yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith. 

D: Faint ydych chi’n gwybod am y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg?
Mae gan y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ystod amrywiol o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar draws tri
champws y Brifysgol. Mae’r meysydd hyn yn amrywio o nyrsio, iechyd, gwaith cymdeithasol a cheiropracteg, i addysg,
chwaraeon, heddlua, cwnsela a seicotherapi. Mae cyfleusterau rhagorol y Gyfadran yn cynnwys clinigau ar y campws ar gyfer
Seicoleg, Cwnsela a Cheiropracteg. PDC yw’r unig brifysgol yng Nghymru sydd â Chanolfan Efelychu Hydra a chae 3G dan do.
Mae natur broffesiynol ein cyrsiau, ein cysylltiadau â’r diwydiant, lleoliadau gwaith a chyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol
parhaus yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod am y gweithle. Bydd y sesiwn hon yn cynnig mwy o wybodaeth am gyfres
gyffrous o gyrsiau ym meysydd Addysg a Cheiropracteg.

Sesiwn Lawn: UCAS - popeth yr ydych chi angen ei wybod nawr

Uwch Reolwr Polisi a Chymwysterau UCAS, Ben Jordan, fydd yn edrych ‘nôl ar batrymau a thueddiadau Adroddiad Diwedd
Cyfnod Ymgeisio 2018, cyn edrych ymlaen at y datblygiadau diweddaraf ar gyfer athrawon a chynghorwyr sy’n cefnogi darpar
fyfyrwyr gyda Apply 2019 a 2020.


