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

Coleg Pen-y-bont 
Ffoniwch: 01656 302 302 extension 251
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.

Chwiliwch am: Prifysgol De Cymru 

Hoffem ddiolch i'r myfyrwyr 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 llyfryn hwn yn gywir ar yr adeg o argraffu, Hydref 2018.

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 
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Eich gyrfa 
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CYRsIAU PRIfYsgoL Yn eICH CoLeg LLeoL 2019-20 southwales.ac.uk/partner-colleges

Mae Prifysgol De Cymru yn gweithio gyda cholegau sy'n
bartneriaid, 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 ymrwymiadau gwaith neu deuluol, gallwch ddewis
rhwng astudio amser llawn neu rhan 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 21 a 24.

Mae myfyrwyr o Gymru yn dal i fuddio o gefnogaeth ariannol,
felly gallai gostio llai nag yr ydych yn meddwl i
astudio am gymhwyster. 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: www.southwales.ac.uk/partner-colleges
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DIgWYDDIADAU AgoReD  
Cynhelir digwyddiadau yn y colegau trwy gydol y flwyddyn, felly gallwch weld y campws ble rydych yn ystyried 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 trwy'r gwefannau isod.

CYRsIAU PRIfYsgoL Yn eICH CoLeg LLeoL 2019-20 southwales.ac.uk/partner-colleges

Coleg gwent
• Dydd Mercher 10 Hydref 2018 | 1pm-4pm
• Dydd Iau 8 Tachwedd 2018 | 5pm-7.30pm
• Dydd Iau 10 Ionawr 2019 | 1pm-4pm
• Dydd Mercher 6 Chwefror 2019 | 5pm-7.30pm
• Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2019 | 10am-1pm
• Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 | 1pm-4pm
• Dydd Mercher 8 Mai 2019 | 5pm-7.30pm
• Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019 | 5pm-7.30pm

Ewch i: www.coleggwent.ac.uk

Coleg gŵyr Abertawe 
• Dydd Llun 12 Tachwedd 2018 | 5.30pm-7.30pm

(Campws Gorseinon) 
• Dydd Llun 19 Tachwedd 2018 | 5.30pm-7.30pm

(Campws Tycoch) 
• Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018 | 5pm-7pm

(Campws Llwyn y Bryn) 
• Dydd Llun 14 Ionawr 2019 | 5.30pm-7.30pm

(Campws Gorseinon) 
• Dydd Llun 21 Ionawr 2019 | 5.30pm-7.30pm

(Campws Tycoch) 
• Dydd Llun 11 Mawrth 2019 | 5.30pm-7.30pm

(Campws Gorseinon) 
• Dydd Mawrth 12 Mawrth 2019 | 5pm-7pm

(Campws Llwyn y Bryn) 
• Dydd Llun 18 Mawrth 2019 | 5.30pm-7.30pm

(Campws Tycoch) 

Ewch i: www.gcs.ac.uk 

grŵp Colegau nPtC 
• Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019 | 4.30pm-7.30pm 

(Academi Chwaraeon Llandarsi) 
• Dydd Mercher 16 Ionawr 2019 | 4.30pm-7.30pm 
(Coleg Afan a Choleg Bannau Brycheiniog) 

• Dydd Iau 17 Ionawr 2019 | 4.30pm-7.30pm 
(Coleg Castell-nedd a'r Drenewydd) 

Ewch i: www.nptcgroup.ac.uk 

CYngoR A CHYfARWYDDYD 
mae tîm Denu myfyrwyr Prifysgol De Cymru ar gael i gynghori a chefnogi
darpar fyfyrwyr 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 i'w helpu i
adnabod cyfleoedd posib am ddilyniant. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio un o
gyrsiau addysg uwch Prifysgol De Cymru mewn coleg neu'r
cyfleoedd dilyniant sydd ar gael, cysylltwch â ni: 

E-bostiwch: schoolsandcolleges@southwales.ac.uk
Ffoniwch: 0345 576 0751*
*Codir cyfradd galwad lleol am y galwadau. 

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

Ar gyfer dyddiadau 2018 a 2019, ewch i:
www.southwales.ac.uk/diwrnodauagored

Y Coleg merthyr tudful 
• Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018 | 4pm-7pm 
• Dydd Llun 21 Ionawr 2019 | 4pm-7pm 
• Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 | 4pm-7pm 
• Dydd Iau 16 Mai 2019 | 4pm-7pm 

Ewch i: www.merthyr.ac.uk

Coleg Pen-y-bont 
• Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 | 4.30pm-7pm 

(Campysau Pen-y-bont a Phencoed yn unig) 
• Dydd Llun 14 Ionawr 2019 | 4.30pm-7pm 

(Campysau Pen-y-bont a Phencoed yn unig) 
• Dydd Iau 14 Mawrth 2019 | 4.30pm-7pm 

(Campysau Pen-y-bont a Phencoed yn unig) 
• Dydd Sadwrn 18 Mai 2019 | 11am-3pm 

(Campws Pencoed yn unig) 

Ewch i: www.bridgend.ac.uk

Coleg Caerdydd a'r fro 
Nosweithiau agored ar gyfer yr holl gyrsiau, gan
gynnwys addysg uwch: 

• Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018 | 4.30pm-7.30pm 
(Campws Canol y Ddinas, Caerdydd, yn unig) 

• Dydd Iau 8 Tachwedd 2018 | 4.30pm-7.30pm 
(Campws y Barri yn unig) 

• Dydd Mawrth 5 Chwefror 2019 | 4.30pm-7.30pm 
(Campws y Barri yn unig) 

• Dydd Mercher 6 Chwefror 2019 | 4.30pm-7.30pm 
(Campws Canol y Ddinas, Caerdydd, yn unig) 

Noson Agored ar gyfer cyrsiau addysg uwch yn unig: 
• Dydd Mercher 20 Mawrth 2019 | 4pm-7pm 
(Campws Canol y Ddinas, Caerdydd, yn unig) 

Ewch i: www.cavc.ac.uk

Coleg y Cymoedd
• Dydd Sadwrn 20 Hydref 2018 | 10am-1pm 
• Dydd Mawrth 20 Tachwedd 2018 | 4.30pm-7.30pm 
• Dydd Sadwrn 19 Ionawr 2019 | 10am-1pm 
• Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 | 4.30pm-7.30pm 
• Dydd Sadwrn 6 Ebrill 2019 | 10am-1pm 
• Dydd Iau 16 Mai 2019 | 4.30pm-7.30pm

Ewch i: www.cymoedd.ac.uk

DeWCH I
YmWeLD â nI
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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 rywun, bod yn rhan o’ch tîm
chwaraeon lleol neu aros yn agosach at eich ffrindiau.
Cymerwch olwg ar ein rhestr o gyrsiau ar dudalennau
20 a 21.

Cyfeillgar a chefnogol
Mae'r colegau yn 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 gydag ein Cynorthwyydd Dilyniant.

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 sy'n bartneriaid hefyd yn cynnig cyrsiau
Mynediad at Addysg Uwch os nad oes gennych
gymwysterau ffurfiol. Mae gwybodaeth am y
gwahanol lefelau astudio ar dudalen 15.

Cyfleusterau ac adnoddau ardderchog
Mae nifer o'n colegau sy'n bartneriaid 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, y gwasanaeth
gyrfaoedd 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 yn ystod y 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 yn ein gwobr unigryw Grad Edge, sy'n
helpu datblygu'ch sgiliau cyflogadwyedd. Darllenwch
fwy ar dudalen 11.

os ydych chi eisiau gyrfa gyffrous yn gwneud rhywbeth rydych chi'n ei garu, astudiwch gwrs prifysgol gyda ni. mae
buddion di-ri i ddewis astudio o gysur eich coleg lleol.

1

2
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CYRsIAU PRIfYsgoL Yn eICH CoLeg LLeoL 2019-20 southwales.ac.uk/partner-colleges

HYBLYgRWYDD 
A DeWIs

CYmWYsteRAU
PRIfYsgoL
HYgYRCH

HAnnAH moReno
"mae'r llwybr coleg mor hyblyg! mae'n golygu 

bod pobl o bob cefndir yn gallu cyflawni pethau nad
oeddent yn credu oedd yn bosib. mae pobl o bob 

cefndir, pob diwylliant a phob oedran yn fy nosbarth, ac
rydym oll yn dysgu gyda'n gilydd mewn awyrgylch

cefnogol a lleoliad cyfleus, ac ar ddiwedd y cwrs, bydd
gan bob un ohonom radd, rhywbeth roedd rhai 

ohonom yn credu oedd yn amhosib." 
Gradd Sylfaen Celfyddydau Perfformio yng 

Ngholeg Caerdydd a'r Fro

DeWIsIADAU 
AR stePen 
eICH DRWs

CYfLeUsteRAU
ARDDeRCHog
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eIn CoLegAU PARtneR

Y Coleg merthyr tudful 
Mae'r Coleg Merthyr Tudful yn cynnig amrediad cynhwysfawr
o gymwysterau lefel prifysgol, o HND i Raddau Sylfaen. Mae
amrediad o bynciau i ddewis o'u plith, gan gynnwys y
Diwydiannau Creadigol, Busnes, Cyfrifiadureg a TG, Gofal, a
Chwaraeon. Mae dros 400 o fyfyrwyr addysg uwch yn astudio
yn y cyfleusterau ffantastig bob blwyddyn, gyda chyfraddau
llwyddiant ardderchog. Mae'r cyfleusterau, ynghyd â'r dysgu
ac addysgu o ansawdd uchel, a'r gefnogaeth ardderchog i
fyfyrwyr, yn sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni eu llawn
botensial. 

Coleg Pen-y-bont  
Pleidleisiwyd Coleg Pen-y-bont y Coleg Addysg Bellach gorau
yn y DU yng Ngwobrau 'WhatUni' Student Choice 2018.
Pleidleisiwyd am y wobr yn gyfan gwbl gan fyfyrwyr ledled y
DU sy'n astudio cyrsiau prifysgol yng ngholegau addysg
bellach lleol. Os yw myfyrwyr am astudio amser llawn neu
ran amser, mae gan y Coleg dîm ymroddedig sy'n cynnig
cyngor a chefnogaeth trwy gydol y flwyddyn academaidd.
Mae dros 750 o fyfyrwyr yn astudio cyrsiau addysg uwch
mewn partneriaeth â PDC. Ymhlith y meysydd pwnc mae
Gofal, Astudiaethau Plentyndod ac Addysg, Adeiladu,
Peirianneg a Gwyddoniaeth, 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 2019-20 southwales.ac.uk/partner-colleges

Coleg Caerdydd a'r fro 
Yma yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, mae barn ac adborth ein
myfyrwyr yn diffinio popeth a wnawn. Mae rhesymau diri i
astudio cwrs addysg uwch gyda ni, ac rydym o'r farn mai
dyma beth sy'n ein gwneud yn ddarpar unigryw o gyrsiau
addysg uwch a'r lle gorau i astudio tuag at eich gradd. Rydym
yn anelu at wella eich cyfleoedd dilyniant ac mae gennym
amrediad o gyrsiau ar gael gan gynnwys Busnes, TG, Iechyd a
Gofal, Addysgu, Diwydiannau Creadigol, Gwasanaethau
Cyhoeddus a llawer mwy. 

Coleg y Cymoedd
Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig amrediad o gyrsiau addysg
uwch ar gampysau yn Nantgarw, Rhondda, Ystrad Mynach a'r
campws newydd yn Aberdâr. Gall fyfyrwyr ddewis o blith
cyrsiau addysg uwch, o HNC a HND i Raddau Sylfaen a
graddau Anrhydedd mewn amrywiaeth o feysydd. Mae'r
rhain yn cynnwys Busnes, Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol,
Dylunio Gwisgoedd ar gyfer y Sgrin a'r Llwyfan, Gofal ac
Addysg Blynyddoedd Cynnar, Cyfathrebu Graffeg, a
Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Mae'r Coleg yn
buddio o addysgu ardderchog a rhaglenni dysgu amrywiol
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. Rydym yn adnabod bod addysg uwch yn
fuddsoddiad cadarn yn eich dyfodol, os ydych eisiau cael
mantais mewn marchnad swyddi hynod gystadleuol, gwella
eich siawns o gael dyrchafiad neu hyd yn oed mynd â'ch gyrfa
mewn cyfeiriad gwbl newydd, gallwn eich helpu i gyflawni
eich uchelgeisiau. Gan weithredu ar draws pum campws, mae
astudio yn y brifysgol yn hygyrch ar draws bwrdeistrefi Sir
Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Casnewydd a Chaerffili. I
gefnogi'ch cwrs addysg uwch, mae gan y Coleg cysylltiadau
ardderchog gyda chyflogwyr a busnesau lleol. Pan fyddwch yn
ymuno â'r coleg, byddwch yn ymuno ag ychydig yn llai na 750
o fyfyrwyr Prifysgol De Cymru sy'n astudio cyrsiau addysg
uwch yn y Coleg. 

Coleg gŵyr Abertawe 
Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymrwymo at ddarparu
cyfleoedd addysg uwch o ansawdd uchel sy'n berthnasol i'r
alwedigaeth, ac at dyfu'r amrediad o gyrsiau a gynigir yn y
coleg. I gefnogi'r datblygiadau hyn, rydym wedi agor Canolfan
TG benodol yn ddiweddar ar Gampws Tycoch. Mae'r hon wedi'i
dylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau lefel uwch ac
mae'n cynnwys chwe ystafell ddosbarth newydd, llyfrgell ac
ardal gyffredin. Cynigir cyrsiau addysg uwch a gyflwynir mewn
partneriaeth â PDC ym meysydd megis Busnes, Addysg,
Troseddeg, Seicoleg, Gwyddoniaeth a'r Dyniaethau. Bob
blwyddyn, rydym yn cynnal seremoni raddio i longyfarch yn
ffurfiol ein myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu cwrs addysg uwch
gyda ni. 

grŵp Colegau nPtC 
Mae Grŵp Colegau NPTC yn cynnwys amrediad o gyrsiau
mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru ar ei 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, a meysydd yn ymwneud
ag Addysgu. Mae ein cyrsiau wedi'u dylunio i'ch caniatáu i
gyflawni eich llawn botensial ac i roi hwb i'ch cyfleoedd
gwaith. Byddwch yn cael eich dysgu mewn grwpiau bach,
gan roi cyfle am fwy o ryngweithio a phrofiad dysgu mwy
personol. Yn NPTC, rydym yn ymfalchïo mewn cynnig 'Mwy
nag Addysg'. 

Prifysgol De Cymru 
Prifysgol De Cymru yw un o brifysgolion fwyaf y DU, yn
cynnig cyfleoedd a rhagolygon ardderchog i fyfyrwyr. Mae
cyflogadwyedd yn ganolog i bopeth a wnawn. Ein nod yw
sicrhau eich bod yn barod i gychwyn gyrfa lwyddiannus cyn
gynted ag i chi raddio. Darganfyddwch fwy am y Brifysgol yn:
www.decymru.ac.uk



1110

BYWYD mYfYRWYR

eICH gYRfA

Mae ein cyrsiau wedi'u dylunio ar y cyd â chyflogwyr. Rydym
yn credu bod profiad gwaith yn amhrisiadwy, 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 ar 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:
www.southwales.ac.uk/gradedge

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.

CefnogAetH 
ACADemAIDD, 
BeRsonoL A 

PHRoffesIYnoL 
gan eich coleg 
a'r Brifysgol

graddio
Pan rydych wedi cwblhau'ch Gradd Sylfaen,
HNC, HND neu Dystysgrif AU yn llwyddiannus,
gallwch fynychu seremoni graddio. Bydd
myfyrwyr sy'n astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r
Fro, Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent 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 y Coleg.
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Seremoni Graddio, Grŵp Colegau NPTC

Cefnogaeth
Os ydych yn dewis astudio gyda ni, gallech fuddio o
gyfleusterau ac adnoddau ardderchog Prifysgol De Cymru yn
ogystal â rhai eich coleg lleol. Mae cefnogaeth academaidd,
bersonol a phroffesiynol hefyd ar gael o'n colegau sy'n
bartneriaid â'r Brifysgol. Mae'r gefnogaeth a'r arweiniad yn
amrywio o gefnogaeth anabledd a dyslecsia i gefnogaeth
dysgu, cyflogadwyedd ac iechyd a lles. Gellir cael mynediad
at nifer o wasanaethau yn y coleg ble rydych chi'n astudio,
neu gallwch gysylltu â gwasanaethau myfyrwyr ym
Mhrifysgol De Cymru am gyngor. Ewch i:
www.southwales.ac.uk/advicecentres

gwasanaethau prifysgol
Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, gallwch gael mynediad at y
llyfrgell ac adnoddau dysgu ar-lein, a hyd yn oed ymaelodi ag
Undeb y Myfyrwyr. Bydd hyd yn oed gennych Swyddog
Cyswllt â'r Brifysgol a mynediad at sgyrsiau a chyngor gan ein
Cynorthwyydd Dilyniant. Bydd hefyd digonedd o gefnogaeth
a chyfarwyddyd ar yrfaoedd oddi wrth eich coleg a'r
Brifysgol. Darllenwch fwy am gefnogaeth gyrfaoedd
gyferbyn.

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 48 tîm i ddewis o'u plith, gan gynnwys pêl-
droed, rygbi, pêl-rwyd, tenis, nofio, golff, chwaraeon eira a
mwy. Byddwch yn ymuno â'r clwb ac yn hyfforddi ac yn
chwarae o Gampws Pontypridd, Trefforest. I fod yn gymwys,
rhaid i chi fod dros 18 ac yn astudio o leiaf 60 credyd y
flwyddyn.

Yr iaith gymraeg
Mae cyfleoedd i fyfyrwyr ymarfer, gwella a defnyddio'u
sgiliau Cymraeg wrth astudio. Yn aml mae gan golegau
weithgareddau dwyieithog neu gyfrwng Cymraeg, neu
gallech ymuno â chlwb Cymraeg. Gallech astudio Cymraeg
fel ail iaith mewn coleg partner, neu yng nghanolfan
Cymraeg i Oedolion y Brifysgol. Os hoffech gyflwyno gwaith
trwy gyfrwng y Gymraeg, bydd darlithydd addas yn cael ei
adnabod ble fo'n bosib a fydd yn marcio ac asesu'ch gwaith,
neu gellir gwneud trefniadau i gyfieithu'ch gwaith i Saesneg.
Efallai byddwch hefyd eisiau ystyried lleoliad cyfrwng
Cymraeg ar gyfer unrhyw elfen profiad gwaith o'ch cwrs.
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"Pan fyddaf yn gorffen y cwrs hwn, rwy'n teimlo y
byddaf yn barod ar gyfer y byd gwaith. mae modiwl
datblygu gyrfa wedi rhoi cyfle i mi greu CV ac
adeiladu portffolio o waith sy'n berthnasol ar gyfer y
diwydiannau creadigol. mae cysylltiadau da gan ein
tiwtoriaid yn y diwydiant, felly rydym wedi cael y
cyfle i weithio ar brosiectau byw gan greu
gwisgoedd ar gyfer aelodau cast ar y sgrin a'r
llwyfan. Cawsom hyd yn oed gyfle i weithio y tu ôl i'r
llwyfan gydag adran wisgoedd a oedd yn creu
gwisgoedd ar gyfer perfformiad llwyfan o
Madagascar. Roedd y profiad ymarferol hwn yn
amhrisiadwy ac mae wedi fy rhoi mewn sefyllfa dda
ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol."  
Jaye Wakley, Gradd Sylfaen Dylunio Gwisgoedd yng
Ngholeg y Cymoedd 

"Roeddwn erioed wedi bod eisiau mynd i'r brifysgol,
ond ar y pryd, 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. fe welais eu bod yn cynnig cymwysterau
prifysgol fel HnD a graddau sylfaen gyda llwybr at
radd lawn ym mhrifysgol De Cymru. Braf oedd gweld,
gan fy mod yn ymgeisydd hŷn, eu bod yn ystyried fy
mhrofiad bywyd a gwaith. 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
Anrhydedd llawn. mae'r cwrs wedi arwain at gymaint
o gyfleoedd i mi a hefyd wedi rhoi hwb i fy hyder." 
Lewis Jones, HND Gwasanaethau Cyhoeddus yng
Ngholeg Gwent

"Ar ôl i mi adael yr ysgol, doeddwn i ddim yn teimlo'n
barod i fynd i'r brifysgol a doeddwn i ddim wir yn
gwybod beth roeddwn i eisiau astudio. fe dreuliais
ychydig o amser mewn gwahanol swyddi cyn
penderfynu fy mod eisiau astudio 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 gwir
flas i mi ar amrediad eang o agweddau'r 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 newydd ar
y ffordd. Yn yr hir dymor, hoffwn symud ymlaen at y
flwyddyn atodol gyda'r gobaith o gyflawni'r BA
(Anrhydedd) llawn." 
Katie Treweeks, Gradd Sylfaen Astudiaethau Busnes yn 
Y Coleg Merthyr Tudful

"mae fy nghwrs wedi rhoi cyfle i mi fireinio fy sgiliau
gwneud ffilmiau, gan roi cyfle i mi gwrdd a chysylltu â
gwneuthurwyr ffilm eraill a gweithwyr proffesiynol yn y
diwydiant. mae'r cyfle i weithio gydag unigolion eraill
o'r un meddylfryd wedi rhoi'r hyder angenrheidiol i mi
fod yn wneuthurwr ffilm, ac wedi rhoi cyfle i mi ennill
cysylltiadau pwysig o fewn y diwydiant ffilm. Rwyf wedi
gallu ysgrifennu, cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu, gan
greu gwaith ffuglen a dogfen i gyfoedion am
feirniadaeth adeiladol sydd wedi fy helpu i dyfu. mae'r
staff yn gefnogol ac yn wybodus, ac mae'r cyfleusterau
a'r offer yn arbennig o dda. mae'r cwrs wedi fy helpu i
ddysgu beth i'w wneud, a beth i beidio â'i gwneud,
wrth wneud ffilmiau. mae wedi rhoi profiadau anhygoel
i mi ar draws gwahanol brosiectau a lleoliad gwaith." 
Nathan Anthony, Gradd Sylfaen Ffilm yng Ngholeg 
Pen-y-bont 

jAYe WAkLeY LeWIs jones kAtIe tReWeeks nAtHAn AntHonY
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ffioedd cyrsiau 
Ar gyfer 2019-20, bydd y Brifysgol yn codi £9,000 y flwyddyn ar
gyfer graddau Anrhydedd, Blwyddyn Sylfaen a chyrsiau CertHE
amser llawn a ddysgir ar gampysau PDC. 

Ar gyfer myfyrwyr ar Radd Sylfaen neu HND a ddysgir yn ein
colegau partner, fe godir tâl o £7,500 y flwyddyn. 

Ar yr adeg o argraffu, nid yw cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yng
Nghymru wedi cael ei chadarnhau ar gyfer derbyniadau 2019.
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: www.southwales.ac.uk/money 

Mae cefnogaeth ariannol ar gael oddi wrth Cyllid Myfyrwyr
Cymru (ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru) neu Student
Finance England. Mae gwybodaeth ar gyllid myfyrwyr, ynghyd
â sut i ymgeisio a gwiriadau cymhwyster, ar gael ar-lein ar:
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,
yn ogystal â bwrsari. Mae'r Bwrsari Dilyniant yn gallu helpu i
dalu tuag at eich costau teithio, byw ac astudio. I weld y
wybodaeth a'r telerau ac amodau diweddaraf, ewch i:
www.southwales.ac.uk/progression-bursary

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. Sicrhewch eich bod yn gofyn am y costau hyn mewn
Digwyddiad Agored. 

mae cwrs addysg uwch yn fuddsoddiad yn eich dyfodol. mae costau sy'n gysylltiedig â dysgu, boed yn amser rydych
yn buddsoddi yn y cwrs 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 oeddech yn meddwl. gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol,
gallech fod yn gymwys am amrediad o grantiau, benthyciadau a lwfansau i'ch helpu gyda ffioedd dysgu a chostau byw.

DIPLomA
CeneDLAetHoL

UWCH 
(HnD)

BteC LefeL 3 /
nVQ LefeL 3 /

UWCH 
BRentIsIAetH 

LefeL A /
BAgLoRIAetH

CYmRU

PRofIAD 
gWAItH A 
BYWYD 

DIPLomA meWn
AstUDIAetHAU

sYLfAen / mYneDIAD
At ADDYsg UWCH 

AstUDIAetH 
ôL-RADDeDIg 
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Rydym yn cynnig cyrsiau prifysgol yn ein colegau sy'n bartneriaid, gan ddechrau ar lefel 4, gyda chyfleoedd i fynd
ymlaen i astudio graddau Anrhydedd a chyrsiau ôl-raddedig ym mhrifysgol De Cymru. Rydym yn ystyried pob cais yn
unigol, felly os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol, rydym yn edrych ar eich profiad gwaith a'ch profiad
bywyd hefyd.

tYstYsgRIf
ADDYsg 
UWCH 

(CeRt He)

tYstYsgRIf
geneDLAetHoL

UWCH 
(HnC)

gRADD 
sYLfAen

gRADD 
(AnRH) 
AtoDoL

Wedi'ch drysu gyda'r holl dermau?
Cymerwch olwg ar ein rhestr termau ar dudalen 20.

gallech fod yn 
gymwys am 

gRAntIAU, 
BentHYCIADAU A 

LWfAnsAU 
i'ch helpu gyda ffioedd 
dysgu a chostau byw
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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 ar gael yn eich colegau partner. Mae llwybrau atodol
yn amrywio o gwrs i gwrs. Am fwy o wybodaeth am eich
opsiynau, cysylltwch â Thîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol De
Cymru – gellir dod o hyd i'w 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 maes.

16

"fe adawais yr ysgol yn syth ar ôl Lefel A a chychwyn
prentisiaeth fodern fel Peiriannydd gwasanaethau
Cwsmeriaid gyda fy nghyflogwr cyfredol, openreach.
Roeddwn wedi bod yn gweithio i'r cwmni am tua 12
mlynedd fel Rheolwr gweithrediadau pan roeddwn
eisiau symud ymlaen i rolau pellach o fewn y cwmni.
Roeddwn wedi gwneud rhai cyrsiau byr a oedd yn
ymwneud â fy ngyrfa, ond roeddwn yn teimlo y byddai
cwrs addysg uwch yn fwy addas yn yr hir dymor. Ar ôl
ymchwilio, fe welais y cwrs perffaith yn fy ngholeg
lleol, Coleg y Cymoedd. Roeddwn yn gallu astudio
gradd sylfaen Astudiaethau Busnes rhan amser. Roedd
hynny'n golygu fy mod yn gallu ffitio'r astudio o
amgylch fy swydd amser llawn a fy nheulu. Roedd y
darlithwyr yn deall fy nghefndir, sef fy mod heb
astudio am dipyn o amser a bod gennyf ymrwymiadau
eraill fel swydd a theulu. fe wnaethon nhw ymdrech
fawr i fy nghefnogi trwy fy astudiaethau. 

Ar ôl i mi gwblhau'r Radd sylfaen, es i ymlaen i
Brifysgol De Cymru i astudio am flwyddyn atodol er
mwyn ennill BA (Anrh) Astudiaethau Busnes. mae wedi
bod yn daith hir ond yn werth chweil. Rwyf bellach
wedi cael y cyfle i symud ymlaen i rolau eraill yn y
gwaith, lle rwyf ar secondiad ar Uwch Reolwr
gweithrediadau ar hyn o bryd. 

Baswn i wir yn argymell astudio yn y modd hwn
oherwydd mae'n cynnig cydbwysedd da i barhau i
weithio, astudio a gofalu am deulu. mae angen i chi
fod yn barod i weithio'n galed er mwyn taro
cydbwysedd, ond mae'n bosibl." 
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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 11.

Nid oes rhaid i'ch perthynas gyda'r Brifysgol ddod 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 gyrfa. Mae yna hefyd gyfleoedd i
symud ymlaen yn eich coleg hefyd, gyda chymwysterau
dysgu TAR ar gael ym mhob coleg.

jAmes eVAns

Astudiodd james Radd 
sylfaen Astudiaethau Busnes 

yng ngholeg y Cymoedd a
graddiodd eleni gyda BA (Anrh)

Astudiaethau Busnes o 
Brifysgol De Cymru.

CYsYLLtWCH
A nI Am YR
oPsIYnAU

^
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YmgeIsIo
gofynion mynediad
Bydd ceisiadau i bob cwrs yn y canllaw hwn yn cael eu
hystyried yn unigol. Ceir manylion gofynion mynediad
nodweddiadol isod, ond os nad ydych yn bodloni'r meini
prawf, gall 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 heb eu rhestru isod
hefyd yn cael eu derbyn, megis NVQ Lefel 3, Diploma CACHE,
NNEB, neu OCN ac OCR Lefel 3.

Os nad ydych yn siŵr eich bod yn bodloni'r gofynion
mynediad, cysylltwch â'r coleg ble hoffech chi astudio. 

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
• DE mewn Lefel A ynghyd â C ym Magloriaeth Cymru; neu
• Mynediad at Addysg Uwch ble rydych wedi cyflawni

Diploma Pas gyda 45 credyd Lefel 3 (pob pas).

Ar ben hynny, byddwch angen pas TGAU gradd C neu'n uwch
mewn tri phwnc gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg
(neu'r cyfateb).

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 sy'n bartner:
• Efallai bydd gofyn i chi wneud prawf llythrennedd, rhifedd 

a/neu wyddoniaeth
• Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen cael gwiriad y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd (DBS) (mae costau ychwanegol 
ynghlwm â hyn)

• Bydd rhai galwedigaethau angen TGAU gradd B mewn 
pynciau penodol

• Rhestrir unrhyw feini prawf ychwanegol ar dudalennau 
cyrsiau unigol ar wefannau'r colegau sy'n bartneriaid.

sut i ymgeisio
Gwiriwch pa fodd o ymgeisio sy'n well gan eich coleg lleol.
Efallai bydd gofyn i chi ymgeisio trwy UCAS ar www.ucas.com.
Bydd rhai colegau yn prosesu ceisiadau a wneir yn
uniongyrchol yn bersonol neu ar-lein. Am ragor o wybodaeth a
chyngor ar sut i ymgeisio, cysylltwch â'r coleg o'ch dewis yn
uniongyrchol. Mae manylion cyswllt ar dudalen 2.

mae gan Brifysgol De Cymru gampysau ledled y rhanbarth, ym mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd. os byddwch yn dewis
astudio modiwlau atodol er mwyn ennill gradd Anrhydedd gyda ni, dyma rhai o'r pethau y gallwch ddisgwyl eu gweld. 

Campws Pontypridd 
Mae PDC Pontypridd yn cynnwys dau safle:
Trefforest a Glyn-taf. Yma, fe welwch bopeth sydd
ei angen arnoch mewn un lle – eich dosbarthiadau,
y llyfrgell, caffis a bariau, a ffrindiau i dreulio amser
gyda hwy. Mae ein myfyrwyr yn dweud eu bod yn
hoffi'r awyrgylch cymunedol ar y campws yn fawr
iawn. Ymhlith y pynciau a addysgir ym
Mhontypridd mae cyfrifeg, busnes, cyfrifiadura,
peirianneg, iechyd, dyniaethau, y gyfraith, seicoleg,
gwyddoniaeth, a chwaraeon.  

Campws Caerdydd 
Mae PDC Caerdydd yng nghanol y ddinas – y cartref
perffaith ar gyfer myfyrwyr y diwydiannau creadigol.
Rydym newydd gwblhau cyfnod newydd o
fuddsoddiad er mwyn darparu cyfleusterau hyd yn
oed mwy arbenigol ar gyfer ein cyrsiau animeiddio a
gemau, dylunio, drama a pherfformio, ffasiwn, ffilm
ac effeithiau gweledol, newyddiaduriaeth a'r
cyfryngau, cerddoriaeth, a ffotograffiaeth. Byddwch
hefyd yn gweld mannau astudio, y llyfrgell ac undeb
y myfyrwyr – oll mewn un adeilad trawiadol. 

Campws Casnewydd  
Mae PDC Casnewydd yng nghanol y ddinas, yn
edrych ar draws yr Afon Wysg. Mae'n un o
adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol ac mae'n
gartref i amrediad eang o feysydd pwnc, felly
byddwch yn buddio o astudio mewn awyrgylch
gwahanol. Yng Nghasnewydd gallwch astudio
addysg, busnes, cwnsela, rheoli gwestai a
lletygarwch, gwaith cymdeithasol, gweithio
gyda phlant a theuluoedd, a gwaith ieuenctid a
chymunedol. 

Bydd myfyrwyr hyn
gyda phrofiad perthnasol 

yn y diwydiant nad ydynt yn
bodloni'r cymwysterau
academaidd yn cael eu 

hystyried yn unigol.

PRIfYsgoL De CYmRU



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, bydd gennych yr opsiwn i symud ymlaen i
gymhwyster 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 gallwch symud ymlaen i
Radd Sylfaen neu radd Anrhydedd.

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

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

Addysg Uwch (AU)
Addysg ar gyfer myfyrwyr dros 18 sydd wedi cwblhau addysg
bellach (coleg neu chweched dosbarth). Mae sefydliadau
megis prifysgol a cholegau yn darparu rhaglenni addysg
uwch.

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 atodol 
fel arfer yn cael eu hastudio yn yr 
un pwnc neu bwnc perthnasol 
i'r Radd Sylfaen.

Gradd Anrhydedd
Cwrs sy'n cael ei astudio yn y brifysgol neu goleg addysg
bellach. Bydd gradd Anrhydedd lawn fel arfer yn cymryd tair i
bedair blynedd a byddwch yn astudio 360 credyd.

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 sy'n bartneriaid yn defnyddio UCAS ac, yn hytrach,
maen nhw'n derbyn ceisiadau uniongyrchol - cysylltwch â'r
coleg yn uniongyrchol am fanylion.

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Dyma'r corff ariannu sy'n eich asesu ar gyfer cefnogaeth
ariannol.

Ffioedd dysgu
Mae'r ffioedd hyn yn talu am y gost o astudio, 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.

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

I'ch helpu i ddeall rhai o'r termau yn y llyfryn hwn, dyma esboniad ohonynt:

Rhestr o gyrsiau 
Gellir dod o hyd i restr o gyrsiau PDC sydd ar
gael yn ein colegau partner a'u llwybrau
dilyniant ar y dudalen gyferbyn. Am fanylion
llawn, gan gynnwys cynnwys cyrsiau, ewch i
wefan pob coleg fel y rhestrir ar dudalen 2.
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Bridgend College | Coleg Penybont
Cardiff and Vale College | Coleg Caerdydd a’r fro
Coleg y Cymoedd
Coleg gwent
the College merthyr tydfil | Y Coleg merthyr tudful
gower College swansea | Coleg g^wyr
nPtC group of Colleges | gr^wp Colegau nPtC

Course | Cwrs Available at | Ar gael yn

Named progression route(s) available. All progression routes are available
at a USW campus.

A direct progression route/top-up is available at the college and/or at a
USW campus. 

Subject to validation/re-validation.

Foundation Degree Analytical and Forensic Sciences
BSc (Hons) Analytical and Forensic Science (Top-up)
Foundation Degree Animal Health and Welfare 
BSc (Hons) Animal Health and Welfare (Top-up)
Foundation Degree Art Practice 
BA (Hons) Art Practice (Top-up)
Foundation Degree Business Studies 
BA (Hons) Business Studies (Top-up)
BA (Hons) International Business (Top-up)
BA (Hons) Business and Marketing (Top-up) 
BA (Hons) Business and Accounting (Top-up) 
BA (Hons) Business and Finance (Top-up) 
BA (Hons) Business and Human Resource Management (Top-up) 
BA (Hons) Business and Supply Chain Management (Top-up) 
Foundation Degree Childhood Studies 
BSc (Hons) Childhood Studies (Top-up) 
Foundation Degree Community Health and Wellbeing
BSc (Hons) Community Health and Wellbeing (Top-up) 
BSc (Hons) Health and Social Care Management
Foundation Degree Costume Construction for Screen and Stage
BA (Hons) Costume Construction for Screen and Stage (Top-up)
Foundation Degree Creative Industries (Popular Music Technology)
BA (Hons) Popular and Commercial Music
Foundation Degree Criminal Justice
BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
Foundation Degree Early Years Care and Education 
BA (Hons) Education, Learning and Development (Top-up)
Foundation Degree Education, Learning and Development
BA (Hons) Education, Learning and Development (Top-up) 
Foundation Degree Electrical and Electronic Engineering
BSc (Hons) Electrical and Electronic Engineering (Top-up)
Foundation Degree English and History
BA (Hons) English  
BA (Hons) History
BA (Hons) English and History

4+

4*
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Course | Cwrs
Foundation Degree Film
BA (Hons) Film
Foundation Degree Games Art and Design 
BA (Hons) Game Art
BA (Hons) Computer Games Design
Foundation Degree Graphic Communication
BA (Hons) Graphic Communication
Foundation Degree Health and Social Care Management
BSc (Hons) Health and Social Care Management
Foundation Degree Illustration 
BA (Hons) Illustration
Foundation Degree Information Communication Technology
Year 2, BSc (Hons) Information Communication Technology
Foundation Degree Media Production 
BA (Hons) Media Production
Foundation Degree Performing Arts
BA (Hons) Theatre and Drama 
BA (Hons) Performing Arts
Foundation Degree Photography 
BA (Hons) Photography
Foundation Degree Psychology
Year 2, Level 5 of BSc (Hons) Psychology 
Foundation Degree Public Health 
BSc (Hons) Public Health (subject to validation)
Foundation Degree Retail Management
Please see progression routes for FD / HND Business Studies
Foundation Degree Service Sector Management
BA (Hons) Business Studies (Top-up) 
Foundation Degree Sports Coaching and Development 
BSc (Hons) Sports Coaching and Development
Foundation Degree Sustainable Construction and Surveying
BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial Management 
BSc (Hons) Project Management (Surveying)
Foundation Degree Veterinary Nursing 
BSc (Hons) Veterinary Nursing (Top-up)
Foundation Degree Youth and Social Care 
BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice and Youth Justice
BA (Hons) Public Services
BA (Hons) Youth Studies
HNC Agriculture
HND Agriculture 
HNC Animal Studies
HND Animal Studies

Available at | Ar gael yn Course | Cwrs
HNC Electrical and Electronic Engineering
FD Electrical and Electronic Engineering
HND Electrical and Electronic Engineering 
HNC Environmental Conservation Management
HND Environmental Conservation Management
HNC Equine Studies
HND Equine Studies 
HNC Horticulture (Production and Design)
HND Horticulture (Production and Design)
HNC Mechanical Engineering 
HND Mechanical Engineering 
HNC Surveying
BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial Management
BSc (Hons) Construction Project Management
HND Agriculture 
BA (Hons) Business Management (Agriculture and Environment) (Top-up) 
HND Animal Studies
BA (Hons) Business Management (Animal and Equine) (Top-up) 
HND Business and Accounting
BA (Hons) Business Studies (Top-up) 
BA (Hons) International Business (Top-up)
BA (Hons) Business and Marketing (Top-up) 
BA (Hons) Business and Accounting (Top-up) 
BA (Hons) Business and Finance (Top-up) 
BA (Hons) Business and Human Resource Management (Top-up) 
BA (Hons) Business and Supply Chain Management (Top-up) 
HND Business Studies 
BA (Hons) Business Studies (Top-up) 
BA (Hons) International Business (Top-up)
BA (Hons) Business and Marketing (Top-up) 
BA (Hons) Business and Accounting (Top-up) 
BA (Hons) Business and Finance (Top-up) 
BA (Hons) Business and Human Resource Management (Top-up) 
BA (Hons) Business and Supply Chain Management (Top-up) 
HND Computing
BSc (Hons) / MComp Computer Applications Development 
BSc (Hons) / MComp Information Communication Technology
HND Creative Production Arts
BA (Hons) TV and Film: Hair, Make-up and Special Effects (Top-up)
BA (Hons) TV and Film: Prop Making (Top-up)
HND Electrical and Electronic Engineering
BSc (Hons) Electrical and Electronic Engineering (Top-Up)

Available at | Ar gael yn
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HND Environmental Conservation Management
BA (Hons) Business Management (Agriculture and Environment) (Top-up) 
HND Equine Studies
BA (Hons) Business Management (Animal and Equine) (Top-up) 
HND Horticulture (Production and Design)
BA (Hons) Business Management (Horticulture) (Top-up) 
HND Information Communication Technology 
BSc (Hons) / MComp Information Communication Technology
HND Mechanical Engineering
BSc (Hons) Mechanical Engineering 
BEng (Hons) Mechanical Engineering
HND Public and Emergency Services 
BA (Hons) Public Services
Accounting: AAT Level 4 Diploma
ACCA | CIMA | ICAEW
Certificate of Higher Education Counselling Studies
BA (Hons) Counselling and Therapeutic Practice 
Certificate of Higher Education Health and Social Care Management
FD Health and Social Care Management 
BSc (Hons) Community Health and Wellbeing
BSc (Hons) Health and Social Care Management 
Certificate of Higher Education Legal Studies 
BA (Hons) Public Services
BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
LLB (Hons) Law (Accelerated Route)
LLB (Hons) Legal Practice (Exempting)

Certificate of Higher Education Substance Misuse
FD Community Health and Wellbeing
FD Health and Social Care Management
FD Psychology
FD Public Health 
BN (Hons) Nursing
BSc (Hons) Public Health
Certificate of Higher Education Working with Vulnerable Adults 
FD Health and Social Care Management 
BSc (Hons) Health and Social Care Management 
Diploma of Higher Education Public Health 
BSc (Hons) Community Health and Wellbeing
BSc (Hons) Health and Social Care Management 
Professional Certificate in Education (ProfCE) in Post Compulsory
Education and Training (PcET) 
Professional Graduate Certificate in Education (PgCE) in Post 
Compulsory Education and Training (PcET) 

Available at | Ar gael yn
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