
Agored Cymru 
Lefelau 2 a 3

Newid eich bywyd!



Os hoffech gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat arall 
ffoniwch 01792 284000 neu 01792 890700.
Mae’r holl wybodaeth yn gywir adeg cyhoeddi.

Bob blwyddyn mae’n bleser gweld ein myfyrwyr 
Mynediad yn gwireddu eu breuddwydion... 

Fel tîm, mae’n rhyfeddol gweld ein myfyrwyr yn 
gweithio’n galed ac yn benderfynol o gwblhau eu 
cyrsiau. Mae helpu pobl i newid eu bywydau yn rhoi 
boddhad ac ysbrydoliaeth. 

Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau pob blwyddyn. 
Dewch i siarad â ni yn ein Nosweithiau Agored a 
newid eich bywyd!

Y Tîm 
Mynediad



Cymorth

Cysylltwch â ni

Arian Mae darlithwyr bob amser wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad i grwpiau 
ac unigolion ar eu taith trwy’r cwrs. Y nod yw paratoi myfyrwyr at ofynion 
prifysgol. Mae hyn yn cynnwys llawer o sgiliau, gan gynnwys rheoli amser a 
defnyddio cyfeirnodau mewn traethawd. Bydd ein darlithwyr profiadol bob 
amser yn gwrando ar unrhyw broblemau, anawsterau neu heriau sydd gan 
y myfyriwr.

Bydd pob grŵp Mynediad yn cael tiwtor personol a fydd yn goruchwylio 
perfformiad academaidd. Byddan nhw hefyd yn rhoi cymorth a chyngor ar y 
broses gyfan o wneud cais i’r brifysgol, o lenwi ffurflen gais UCAS i baratoi 
ar gyfer cyfweliad.

Gall tiwtoriaid personol helpu myfyrwyr i gael mynediad i amrywiaeth 
ehangach o wasanaethau cymorth coleg megis cwnsela, swyddogion 
cymorth myfyrwyr, a gwasanaethau tai ac ariannol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad cais cysylltwch â

Beth Hughes 01792 284177 
bethan.hughes@gcs.ac.uk

Nid oes angen cymwysterau 
ffurfiol ond, gan amlaf, 
argymhellir eich bod wedi dilyn 
cwrs Cyn-fynediad, er nad yw 
hyn yn hanfodol (yn enwedig os 
oes cymhwyster Lefel 3 gan yr 
ymgeisydd). Rhaid cael TGAU 
mewn Mathemateg neu Saesneg i 
ddilyn rhai cyrsiau.

Mae pob ymgeisydd yn cael 
ei asesu’n unigol i weld a 
yw’n addas ar gyfer y cwrs ac 
argymhellir bod pob ymgeisydd 
yn siarad â thiwtor y cwrs i gael 
arweiniad sydd wedi’i deilwra i 
anghenion yr unigolyn.

Cewch eich asesu drwy gydol 
y cwrs drwy amrywiaeth o 

ddulliau asesu a byddwch yn cael 
credydau ar gyfer pob uned a 
gwblheir yn llwyddiannus.

Er bod gwaith caled yn rhan o’r 
cyrsiau Mynediad, mae dysgwyr 
wrth eu boddau yn datblygu 
eu sgiliau a’u diddordebau eu 
hunain.

Gallai myfyrwyr fod yn 
gymwys i gael Grant 
Dysgu’r Cynulliad (GDC) 
a chymorth ariannol 
coleg ar gyfer gofal plant 
a chostau teithio.

I gael rhagor o 
wybodaeth ffoniwch 
Fiona John ar 
01792 284179. 

Mae’r cyrsiau blwyddyn Diploma 
Mynediad i Addysg Uwch hyn ar gyfer 
pobl hŷn na 18 oed sydd am ddychwelyd  
i fyd addysg.
Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn cael ei gydnabod gan yr holl 
brifysgolion a sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.

94% 
cyfradd pasio 
gyffredinol

Roedd 238 o fyfyrwyr wedi cwblhau 
cwrs Mynediad yn llwyddiannus yn 2014
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Paratoi ar gyfer Dysgu   
Lefel 1 a 2 Agored Cymru

Campws: Tycoch 
Hyd y cwrs: 6 neu 12 wythnos 
Mae’r cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr bob blwyddyn 
gyda’r dewis i astudio ddwy noson yr wythnos am 6 
wythnos neu un noson yr wythnos am 12 wythnos.

Cynnwys y cwrs: 
Bydd y cwrs yn rhoi blas ar fywyd coleg a phrofiad 
o ysgrifennu traethawd, rhifedd, dadleuon, 
cyflwyniadau a chynllunio gyrfa.

Bydd y rhaglen yn rhoi sgiliau rheoli amser i’r 
myfyrwyr a byddant yn magu hyder.

Symud ymlaen: 
Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i raglen Lefel 
3 yn y coleg, rhaglen Mynediad i AU yn bennaf.

Cyn-fynediad

Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach 
Lefel 2 Diploma Agored Cymru

Campws: Gorseinon/Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn
Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd am baratoi ar gyfer 
rhaglen Mynediad i AU ac sydd ag anghenion llythrennedd a rhifedd 
sylfaenol, yn ogystal â diffyg hyder i ddilyn y rhaglen Mynediad am 
flwyddyn sydd, ers cyflwyno graddio yn 2009, wedi bod yn heriol.

Cynnwys y cwrs: 
Mae’r pynciau a astudir ar y cwrs Lefel 2 hwn yn sylfaen i’r rhai a 
astudiwyd ar y cwrs Mynediad ac felly maen nhw’n rhoi modd i’r 
myfyrwyr ddysgu rhagor a meithrin mwy o ddealltwriaeth o’r hyn y 
mae’n rhaid iddynt ei wneud cyn dechrau cwrs Mynediad Lefel 3.

Symud ymlaen: 
Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i gyrsiau Mynediad ar ôl 
cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus neu symud ymlaen i raglenni Lefel 
3 eraill yn y coleg.Gallai’r cymhwyster hwn wella cyfleoedd gwaith 
a gwirfoddol hefyd.

Mae’r rhaglen Cyn-fynediad yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau. Bydd cwblhau’r rhaglen 
yn llwyddiannus yn rhoi modd i’r myfyrwyr gwblhau’r asesiad ar gyfer mynediad i AU. Bydd y 
myfyrwyr sy’n teimlo bod angen rhagor o amser arnynt i ddatblygu yn cael cyfle i astudio ar gwrs 
blwyddyn Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach.

Amy Bendall
Mam 25 oed ydw i a chofrestres i ar y cwrs Sgiliau ar gyfer 
Astudio Pellach yn 2013. Roeddwn i’n poeni am ddychwelyd 

i fyd addysg ac a fyddwn i’n gallu ymdopi â’r gwaith a’m 
bywyd gartref ar yr un pryd. Roeddwn i’n meddwl mai fi 
fyddai’r hynaf yno ac y byddwn i’n teimlo’n anghysurus 
ar ôl bod allan o addysg am ddeng mlynedd. Ond, pan 
ddechreues i ces i’m siomi ar yr ochr orau o ystyried pa 
mor addas oedd y cwrs i mi. Roedd y darlithwyr wedi 

gwneud y profiad yn un gwych. Roeddwn i’n dibynnu’n fawr 
ar eu cymorth a’u harweiniad oherwydd roeddwn i’n poeni’n 
ofnadwy ac roedden nhw wedi fy nghefnogi i drwy’r cwrs.

Roedd y cwrs cyfan yn ddiddorol ac yn amrywiol ac 
roeddwn i wedi mwynhau yn fawr iawn. Teimles i fod y 
deunydd roedden ni wedi’i astudio yn ystod y flwyddyn 

wedi fy mharatoi i’n llawn i gofrestru ar gwrs Mynediad, a 
ddechreues i ym mis Medi 2014. 

Diolch i’r cwrs hwn, dwi’n teimlo’n falch fy mod i wedi 
cyflawni rhywbeth a byddwn i’n ei argymell i unrhyw un. 
Roedd pobl o bob oedran a chefndir ar y cwrs, ac roedd 

hyn wedi cyfoethogi’r profiad – roedden ni i gyd wedi dod 
yn ffrindiau ac wedi helpu ein gilydd. Felly, os ydych yn 
meddwl am gofrestru, peidiwch ag ofni...ewch amdani!

DIWEDDARIAD: Ers hynny mae Amy wedi cwblhau ei chwrs 
Lefel 3 Mynediad i Les Cymdeithasol ac erbyn hyn mae’n 

astudio Seicoleg yn y brifysgol. 

Lauren Watkins
Pan benderfynes i ddychwelyd i fyd addysg yn gyntaf y 
llynedd, doedd dim syniad ‘da fi pwy i siarad â nhw na 
beth i’w ddisgwyl. Mynediad i Nyrsio oedd fy nghynllun 

gwreiddiol ond roeddwn i’n gwybod yn bendant na fyddwn 
i’n gallu cwblhau cwrs Lefel 3 ar y pryd.

Ffonies i’r coleg a ches i’m gwahodd i ddod am gyfweliad 
a dysges i fod y cyrsiau Cyn-fynediad wedi’u dylunio i’ch 

paratoi ar gyfer cyrsiau eraill, fel cwrs Mynediad. Roeddwn 
i’n nerfus iawn ar y diwrnod cyntaf ond, ar ôl cwrdd â 

darlithwyr y cwrs ac aelodau eraill o’r dosbarth, dechreues i 
deimlo’n llai nerfus a mwynheues i’n fawr iawn.

Mae’r cwrs Lefel 2 yn ddelfrydol i’r bobl sydd wedi bod allan 
o addysg am sbel. Mae’n dysgu amrywiaeth o sgiliau i chi 
ond, yn bennaf oll, mae’n magu hyder pobl sy’n meddwl 

nad ydyn nhw’n gallu gwneud pethau. Mae’r cymorth 
rydych chi’n ei gael ar y cwrs yn rhagorol. Mae holl 

ddarlithwyr y cwrs yn gymwynasgar ac mae pob un yn glod 
i’r coleg.

Heb y cwrs hwn fyddwn i ddim yn symud ymlaen i’r cwrs 
Mynediad i Nyrsio. Byddwn i’n argymell y cwrs yn fawr 

oherwydd mae’n eich cyflwyno chi i fywyd coleg yn raddol 
yn hytrach na’ch bwrw chi i’r dwfn.
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Y Gyfraith  
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Gorseinon/Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn  
(amser llawn neu ran-amser)
Rhaid meddu ar sgiliau rhifedd a chyfathrebu Lefel 
2 neu’r cyfwerth i ddilyn y cwrs hwn. Nid oes angen 
gwybodaeth flaenorol o’r gyfraith.

Cynnwys y cwrs: 
Bydd myfyrwyr yn astudio’r modiwlau canlynol:

• Cyfraith trosedd
• Camwedd
• Natur y gyfraith a chymdeithas
• Seicoleg trosedd
• Cymdeithaseg
• Trosedd a gwyredd

Symud ymlaen: 
Cydnabyddir y cwrs gan bob sefydliad academaidd. 
Mae’n gefndir rhagorol ar gyfer graddau a chymwysterau 
HND yn y gyfraith, troseddeg a phynciau perthynol eraill.

Cyrsiau Diploma Mynediad i Addysg Uwch
Mae’r holl gyrsiau Mynediad yn cynnwys y sgiliau craidd canlynol:

Cyfathrebu • Rhoi Cyflwyniadau Llafar • Rhifedd • Prosiect Ymchwilio

Jade Burden
Mewn sawl ffordd, mae’r cwrs Mynediad wedi newid fy 
mywyd. Roeddwn i’n arfer meddwl na fyddai dychwelyd 
i’r ysgol yn newid fy mywyd er gwell ond yna cwrddes 

i â’r staff Mynediad a gweld strwythur y cwrs. Ar y 
cwrs Cyn-fynediad ailddysges i rai o’r sgiliau roeddwn 
i wedi’u colli dros y blynyddoedd, a ches i gyfle i loywi 
sgiliau mathemateg, ysgrifennu traethawd, ymchwil 
a chyfrifiadurol, a dysges i sgil newydd sef defnyddio 

cyfeirnodau.

Ar hyn o bryd dwi’n astudio ar y cwrs Mynediad i’r 
Gyfraith a dwi’n bwriadu mynd i’r brifysgol i astudio ar 

gyfer Gradd Cyd-anrhydedd yn y Gyfraith a Throseddeg.

Mae’r cwrs Mynediad wedi fy helpu i ddechrau fy ngyrfa 
ddelfrydol ac mae wedi rhoi hyder i mi barhau i gyrraedd 

fy nod.

DIWEDDARIAD: Ers hynny mae Jade wedi symud ymlaen 
i’r brifysgol lle mae’n astudio Troseddeg. 

Gwyddor Iechyd 
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn (amser llawn)

Cynnwys y cwrs: 
Bydd myfyrwyr yn astudio microbioleg, cemeg, gofal 
iechyd, seicoleg, prosiect ymchwil, anatomeg, a ffisioleg 
yn ogystal ag uned radiograffeg i’r rhai sydd am symud 
ymlaen i radiograffeg.

Symud ymlaen: 
Mae’r cwrs yn cefnogi myfyrwyr trwy system ceisiadau 
UCAS ar gyfer mynediad i sefydliadau addysg uwch 
ledled y DU a Gogledd Iwerddon.

Dilyniant i addysg uwch i astudio awdioleg, radiograffeg, 
parafeddygaeth, therapi lleferydd, podiatreg, cardioleg 
neu wyddorau meddygol.

Mae llawer o fyfyrwyr yn cael gwaith yn uniongyrchol 
o’r rhaglen hon, er enghraifft gwaith labordy neu rôl 
gynorthwyol ym maes gofal iechyd mewn ysbytai lleol.

Julie Templeton Cray
Roedd y cwrs Mynediad yn berffaith i mi, fel oedolyn 

sy’n dysgu, oherwydd roedd yn cyd-fynd yn hwylus â’m 
ffordd o fyw amrywiol. Roedd e’n fan dechrau gwych, ac 
roedd wedi rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol i mi 
fynd i’r brifysgol a gwireddu fy uchelgais oes sef bod yn 

Radiograffydd Diagnostig.

Dwi mor ddiolchgar i’r staff yn y coleg – roedd eu cymorth 
a’u harweiniad wedi rhoi’r hyder i mi gredu ynof fi fy 

hunan a’m gallu i lwyddo.
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Gwyddoniaeth 
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Gorseinon/Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn (amser llawn)
Er nad oes rhaid meddu ar gymwysterau ffurfiol, mae 
cymhwyster Lefel 2 mewn Gwyddoniaeth, neu gwblhau’r 
rhaglen Cyn-fynediad yn llwyddiannus, yn ddymunol.

Cynnwys y cwrs: 
Mae’r cwrs yn canolbwyntio’n drwm ar agweddau 
ymarferol ar wyddoniaeth a byddwch yn treulio amser 
sylweddol yn cynnal gweithdrefnau labordy modern, 
cyffrous a diwydiannol – gan gynnwys peirianneg enetig.

Byddwch yn astudio modiwlau mewn bioleg, cemeg, 
ffiseg a mathemateg. Drwy’r rhaglen, byddwn yn 
canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau, yr wybodaeth 
a’r ddealltwriaeth fydd yn rhoi modd i chi fod yn 
llwyddiannus mewn addysg uwch.

Symud ymlaen: 
Mae’r cwrs yn cynnig mynediad uniongyrchol i’r 
brifysgol i ddilyn nifer o gyrsiau gradd cysylltiedig â 
biowyddoniaeth yn y DU.

Mae’r cwrs yn ddelfrydol i’r myfyrwyr a hoffai symud 
ymlaen i gyrsiau gradd neu gyrsiau diploma yn y 
gwyddorau biolegol cyn dilyn gyrfa mewn galwedigaeth 
gysylltiedig â gwyddoniaeth e.e. ffarmacoleg, deieteg, 
radiograffeg, ffisiotherapi, cardioleg a gwyddor 
fiomeddygol.

Nyrsio a Phroffesiynau Iechyd 
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Gorseinon/Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn 
(amser llawn neu ran-amser)

Cynnwys y cwrs: 
Bydd myfyrwyr yn astudio cymdeithaseg, seicoleg a gofal 
iechyd yn ogystal ag anatomeg a ffisioleg ac ymchwil. 
Disgwylir i fyfyrwyr gael profiad gwaith ym maes gofal 
iechyd.

Symud ymlaen: 
Dilyniant i bynciau cysylltiedig ag iechyd yn y brifysgol 
fel nyrsio oedolion, nyrsio plant, nyrsio iechyd meddwl, 
bydwreigiaeth, awdioleg, radiograffeg, parafeddygaeth, 
therapi lleferydd, podiatreg, ODP a ffisioleg glinigol.

Mae nifer o fyfyrwyr yn cael gwaith o’r rhaglen hon, 
er enghraifft fel cynorthwyydd gwaith cymdeithasol, 
gweithiwr cymorth gofal iechyd neu weithiwr ieuenctid.

 

Adam Lewis
Ar ôl cwblhau’r cwrs Mynediad i Nyrsio yn y coleg, es i 
ymlaen i gwblhau fy ngradd Baglor mewn Nyrsio ac, ar 
ôl hynny, gradd Meistr mewn Cyfraith Gofal Iechyd a 

Moeseg. Nawr mae gyrfa wych gyda fi mewn proffesiwn 
uchel ei barch a dwi wedi ymarfer mewn meysydd fel 

gofal dwys a’r adran achosion brys. Ar hyn o bryd dwi’n 
ymarfer ym maes gofal adsefydlu anafiadau i’r ymennydd 
yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, lle dwi’n gweithio fel 

Ymarferydd Nyrsio i uned ranbarthol.

Roeddwn i wedi gadael yr ysgol gyda chanlyniadau TGAU 
canolig a, heb y cwrs Mynediad, roedd y llwybrau i addysg 
uwch yn gyfyngedig. Mae’r wybodaeth, ffydd a hunanhyder 

dwi wedi’u magu, gyda chefnogaeth wych gan y tîm 
Mynediad, wedi bod yn gymorth mawr i mi ac mae wedi 
arwain at fyd o waith ac addysg nad oeddwn i’n meddwl 

byddai’n bosib. Yn bersonol dwi ddim yn teimlo’ch bod chi’n 
gallu pwysleisio digon pa mor werthfawr yw cwrs o’r fath.

Richard Williams
Gadewes i’r ysgol heb unrhyw gymwysterau go iawn a 

threulies i nifer o flynyddoedd yn symud o swydd i swydd 
heb wybod beth roeddwn i’n ei wneud na ble roedd fy 

mywyd yn mynd. Yn 30 oed, helpes i i eni mab fy ffrind, 
oedd wedi cael ei eni 10 wythnos yn gynnar. Roedd hyn yn 
brofiad sydd wedi newid fy mywyd i ac mae wedi agor fy 

llygaid i ynghylch ystyr bywyd. Penderfynes i ddychwelyd i 
fyd addysg a newid pethau.

Penderfynes i ddewis fferylliaeth fel gyrfa oherwydd fy 
mod i’n dda mewn gwyddoniaeth ac mae mathemateg yn 
dod yn naturiol i mi. Dwi’n mwynhau’r cwrs yn fawr iawn, 
er ei fod yn gofyn llawer. Mae’r staff wrth law bob amser 
i roi cymorth i mi ac mae ganddyn nhw bob ffydd yn fy 

ngallu.

Fy nghyngor i i unrhywun sydd am wella eu hunain yw 
rhoi cynnig arno, ‘sdim byd gyda chi i’w golli – rhaid i chi 

gael ffydd yn eich potensial eich hun!
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Lles Cymdeithasol/Gwaith 
Cymdeithasol 
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Gorseinon/Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn 
(amser llawn neu ran-amser)

Cynnwys y cwrs: 
Bydd myfyrwyr yn astudio polisi cymdeithasol, ymchwil, 
cymdeithaseg a gofal iechyd, yn ogystal â chyfraith 
gwaith cymdeithasol. Disgwylir i’r myfyrwyr sy’n bwriadu 
gwneud gwaith cymdeithasol fod wedi gwneud o leiaf 
200 awr yn gweithio gyda phobl cyn gwneud cais drwy 
UCAS i fynd i’r brifysgol.

Symud ymlaen: 
Dilyniant i’r brifysgol i astudio pynciau gan gynnwys 
gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid, troseddeg, 
polisi cymdeithasol, astudiaethau cymunedol, seicoleg 
a gwyddorau cymdeithasol. Mae myfyrwyr hefyd wedi 
symud ymlaen i radd addysgu. Mae nifer o fyfyrwyr yn 
cael gwaith o’r rhaglen hon, gan gynnwys gwaith fel 
cynorthwyydd addysgu.

Lynne Evans
Alla i ddim cymeradwyo’r cyrsiau Mynediad yn ddigonol. Maen 

nhw’n magu hunanhyder, rydych chi’n gwneud ffrindiau ac, 
yn y mwyafrif o achosion, maen nhw’n rhoi myfyrwyr ar y 
llwybr i yrfa hollol newydd. Roedd y cwrs wedi fy ngwneud 
i mi deimlo’n hunanymwybodol ar ôl i mi ddechrau amau fy 

nghredoau personol a’m gwerthoedd moesegol o ran pynciau 
fel cymhwyso hawliau dynol, ewthanasia ac amddiffyn plant.

Roedd y darlithoedd yn llawn gwybodaeth ac, weithiau, 
yn ffynhonnell o ddadlau bywiog ymhlith y garfan o 

fyfyrwyr. Roedd pob aelod o staff yn hynod o gefnogol 
i’r myfyrwyr ac wrth law bob amser. Ar ôl y cwrs, 

ces i le ar raglen gradd BSc Gwaith Cymdeithasol ym 
Mhrifysgol Abertawe. Yn amlwg, roedd y coleg wedi fy 

mharatoi i’n dda oherwydd gwnes i raddio yn 2013 gyda 
gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Nawr dwi’n weithiwr 
cymdeithasol cymwysedig a chofrestredig. Dwi wedi 

gwireddu breuddwyd ac, os ydw i’n gallu gwneud hyn, gall 
pawb arall ei wneud hefyd!

Sgiliau Cwnsela a Seicoleg 
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn (amser llawn)

Cynnwys y cwrs: 
Bydd myfyrwyr yn astudio cymdeithaseg, cwnsela, 
seicoleg a gofal iechyd, yn ogystal ag unedau ymchwil 
prosiect a’r gyfraith. Rhaid i fyfyrwyr fod yn ymwybodol 
bod y cwrs hwn yn delio â materion sensitif yn ymwneud 
â maes cwnsela.

Symud ymlaen: 
Dilyniant i’r brifysgol i astudio seicoleg, gwaith ieuenctid, 
gwaith cymdeithasol, cwnsela a seicoleg a rhaglenni 
gwyddor gymdeithasol. Lizzy Clatworthy

Roedd y cwrs wedi rhoi cyfle i mi archwilio llwybr gyrfa 
mewn amgylchedd cefnogol a chalonogol. 

Roedd y profiad a’r wybodaeth a ges i ar y cwrs wedi 
rhoi’r sgiliau angenrheidiol i mi symud ymlaen yn y maes 
o’m dewis sef nyrsio pobl ag anableddau dysgu. Wedyn, 
fe wnes i arbenigo mewn awtistiaeth ar gyfer fy ngradd 
Meistr. Cwblheues i’r radd tra oeddwn i’n ofalwr maeth 

arbenigol amser llawn i blant ag anghenion ychwanegol.

Y cwrs Mynediad oedd fy ngham cyntaf ar daith wobrwyol 
iawn a gobeithio bydd yn arwain at fy ngradd PhD.
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Y Dyniaethau 
Lefel 3 Agored Cymru

Campws: Gorseinon/Tycoch 
Hyd y cwrs: un flwyddyn (amser llawn)

Cynnwys y cwrs: 
Cyflwynir myfyrwyr i bedwar maes pwnc yn y 
dyniaethau: Saesneg, hanes, seicoleg a chymdeithaseg. 
O fewn pob pwnc, bydd amrywiaeth o themâu a 
chysyniadau’n cael eu hystyried.

Symud ymlaen: 
Nod y cwrs yw datblygu’r sgiliau angenrheidiol i astudio 
ar lefel gradd, gan roi modd i chi symud ymlaen i 
bwnc yn y celfyddydau, y dyniaethau neu’r gwyddorau 
cymdeithasol, fel Saesneg, hanes, cymdeithaseg, 
seicoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn 
addysgu, gwaith ieuenctid a chymunedol, gweinyddiaeth 
gyhoeddus a chwnsela.

Matt Steele
Dwi’n credu mai’r cwrs Mynediad oedd y cam cyntaf tuag 
at newid a gwella fy mywyd. Roedd yr addysg a ges i yn 
ystod y cwrs Mynediad i’r Dyniaethau o safon ragorol; 

roedd yn gyffrous, pleserus a gwnes i lawer o ffrindiau da 
ar hyd y ffordd.

Roedd ymroddiad brwd staff y coleg wedi fy mharatoi ar 
gyfer fy nghwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Ers hynny, dwi 

wedi ennill gradd Cyd-anrhydedd ac nawr dwi’n dilyn gyrfa 
addysgu yn y Dyniaethau.


