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Prifysgol Caerdydd

Canllaw rhieni ar Addysg Uwch



Diffyg cyllideb

Sut gwnawn nhw ymdopi

Gwneud y penderfyniad cywir

Prinder adolygu

Gormod o bartio!

Rheoli amser/arian

Cyllid

Costau byw

Bod yn saff

Disgyblaeth

Pryderon rhieni ar drothwy’r penderfyniad…

Sut gaiff fy mhlentyn le 

mewn Prifysgol?



Bil bwyd yn
gostwng

Dysgu mewn ffordd newydd

Heddwch o’r
diwedd!

Ennill eu plwyf

Stafell daclus!
Annibyniaeth ac hyder

Sefyll ar eu traed eu hunain

Llai o geblau chargo
ffôn!

Pobl o’r un meddylfryd
Datblygu cymhelliant, dyhead ac awch am lwyddiant

Tyfu fyny Amlygiad i fywyd Realiti bywyd

Cyflawni potensial

Disgwyliadau cadarnhaol … 
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▪ Pa opsiynau sydd ar gael?

▪ Sut mae fy mab/merch yn gwneud cais I brifysgol?

▪ Beth alla’i wneud i helpu?

▪ Pa gefnogaeth fydd ar gael iddynt yn y Brifysgol? 
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PROFFESIYNOL:
- Dewis eang o gyrsiau
- Astudiaeth ddwys
- Ffyrdd newydd o ddysgu
- Gwasanaeth a Chymorth 

Gyrfaoedd  

CYMDEITHASOL:
- Cwrdd a llwyth o bobl newydd
- Ennyn annibyniaeth
- Datblygu sgiliau personol
- Profi dinas newydd 

CYFLEOEDD:
- Ymuno a chlybiau a chymdeithasau 
- Astudio dramor
- Gwirfoddoli
- Ennyn profiad gwaith

ARIANNOL:
- Buddsoddiad i’ch dyfodol
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▪ Dros 200 o sefydliadau AU

▪ Dros 900 o bynciau gradd

▪ 37,000 o gyrsiau ar gael drwy UCAS

▪ Llwyth o hyblygrywdd
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Adnoddau:

• Ymchwil ar-lein

• Ffeiriau UCAS a Phrosbectws

• Diwrnodau Agored

• Athrawon/Ffrindiau/Teulu



“Yn yr 1960au, 70au a 80au doedd graddedigion ond yn cynrychioli 
canran fach iawn o rheini oedd yn gadael yr ysgol: 8%. 

Erbyn heddiw mae’n fwy na 40%. 

Nid yw bod yn raddedig bellach yn eich cynnwys chi mewn grŵp fach 
elitaidd. Bellach, mi fydd angen i chi ystyried pa fath o raddedig ydych 
chi’n dymuno bod.”
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Eich cyfle i:
• Gweld a’ch llygad eich hun
• Cwrdd â staff academaidd – hawl i holi!
• Cwrdd â myfyrwyr presennol – hawl i holi!
• Crwydro ein campws/preswylfeydd

Gweld os yw’n ymateb i’w holl gofynion …

Gofynnwch y cwestiynau na wnawn nhw!

Byddwch yn siŵr eich 
bod chithau yn hapus 

hefo ble fyddwch yn eu 
danfon!
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• Yr unig fynediad ar gyfer ymgeisio am le llawn 
amser Addysg Uwch yn y DU

• Y llinyn cyswllt rhwng myfyrwyr a’r prifysgolion

• Dros 2.5 miliwn o geisiadau gan 650,000 o 
fyfyrwyr yn cael eu prosesu bob blwyddyn gan 
UCAS 

Mae gan UCAS 
gylchlythyr 
misol i rieni





• Cais ar gyfer hyd at 5 cwrs

• Dim angen trefn bendant hyd nes fod eich mab/merch yn hogi
eu rhestr

• Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddoniaeth Milfeddygol: ond 
yn medru ymgeisio am 4 o’r un cwrs – angen i’r 5ed fo yn 
wahanol

• Ceisiwch gadw dewisiadau yn debyg os nad yr un fath



Ffrangeg & Mathemateg: Birmingham 
University

Ffrangeg & Eidaleg: Bristol University

Ffrangeg & Gwleidyddiaeth: Prifysgol Caerdydd

Ffrangeg & Sbaeneg: Nottingham 
University

Ffrangeg: Swansea University



▪ 4,000 o lythrennau neu 47 llinell

▪ Darn strwythurol am yr ymgeisydd yn 
datgan pam ei fod/bod yn 
haeddiannol o le i astudio’r cwrs dan 
sylw

▪ Hanfodol i’r broses ymgeisio 

Cofiwch: Dim fformiwla pendant



Rhesymau dros wrthod ceisiadau

Nid yw’r datganiad personol

yn cyfranogi’n ddigonol nac

yn mynegi’n ddigon cryf eich

dymuniad i astudio’r pwnc.

“
”

www.ucas.ac.uk/students/applying/howtoapply/personalstatement/whattoinclude

Ni ddangoswyd dealltwriaeth 

sylweddol a pherthnasol na 

gwybodaeth am y cwrs dan 

sylw

Aflwyddiannus gan na

fynegwyd digon o

ddiddordeb yn y maes yn

y datganiad personol



'I spent two weeks managing customer enquiries at a department store. I learnt how to 
interact with customers and handle complaints. The experience highlighted the importance 
of positive communication between a business and its customers, and taught me how to 
manage difficult enquiries effectively. I would like to develop this skill further by studying a 
degree in public relations.' 

Cymharu:

'I spent two weeks working at a department store. I enjoyed speaking to customers and 
helping them with their enquiries'

www.UCAS.com

Cystadleuaeth: sefyll allan yn y 
dorf



Gwnewch:

• Ymchwil manwl
• Cynllunio’ch dadl
• Cynnwys agweddau academaidd yn 

ogystal â diddordebau
• Bod yn bosotif
• Gwyro sillafu 
• Argraffu copi

Peidiwch:

• Gwneud esgusodion
• Copïo eraill 
• Bod yn negyddol
• Enwi prifysgolion
• Peidio gwneud cyfiawnder
• Parablu
• Dweud celwydd!



• Datganiadau Personol yn cael eu gwyro yn erbyn storfa o’r rheini 
sydd eisoes yn y system, gan gynnwys gwefannau a chyhoeddiadau 
papur
• Caiff pob datganiad newydd ei ychwanegu i’r storfa wedi iddo gael ei 
brosesu



… and when I’m not working towards World Peace, I

enjoy learning languages from scratch, writing

symphonies and playing a standard of golf that Tiger

Woods can only dream about.’



MATH O GYNIG:

Unconditional Eich lle chi, heb os!

Conditional Ar yr amod eu bod yn cyrraedd y 
gofynion academaidd erbyn 31 
Awst

Unsuccessful Nid yw’r brifysgol yn medru 
cynnig lle i’r disgybl

YMATEBION: 

FIRM CHOICE Eu dewis cyntaf o Brifysgol

INSURANCE 
CHOICE

Pe byddant yn methu gofynion eu 
Dewis Cyntaf, dyma fydd eu 

yswiriant

DECLINE Nid ydynt yn dymuno mynychu’r 
prifysgolion hyn

Cyfweliadau Clyweliadau
• Meddygaeth - Cerddoriaeth
• Deintyddiaeth
• Fferylliaeth
• Gofal Iechyd

Gall pynciau eraill hefyd ofyn am gyfweliad



▪ Byddwch yn frwdfrydig dros addysg uwch –edrychwch ar ddyddiadau                              

cau UCAS (www.ucas.com) 

▪ Gwyrwch eu datganiad personol

▪ Cefnogwch yn ystod pwysau arholiadau ac ymgeisio

▪ Ewch i Ddiwrnodau Agored

▪ Dysgwch nhw sut i goginio!

▪ Trafodwch gyllideb a rheoli arian  

▪ Byddwch yn barod am newid byd, bywyd/hyblygrwydd prifysgol

▪ Cadwch mewn cysylltiad – mae’n amgylchedd newydd a diarth 

▪ Cefnogaeth ariannol – bwyd, llety ayyb

▪ Byddwch yn bwyllog – canfyddwch gyngor.

Paratowch ar 

gyfer diwrnod 

canlyniadau 

Cylchlythyr misol i

rieni UCAS 

Cyngor i rieni

http://www.ucas.com/
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• Gall rieni gynnig sefydlogrwydd a 

chefnogaeth emosiynol a fydd o 

gymorth yn ystod y trawsnewidiad 

hwn

• Cadwch mewn cysylltiad – heb 

unrhyw bwysau!

• Mwynhewch y daith gyda nhw!

Yn olaf…


