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Barn ein myfyrwyr...

Connor Grover (Technolegau Peirianneg)

“Y cwrs hwn oedd y dewis gorau i mi. Y 
rhan fwyaf diddorol oedd niwmateg. 

Mae’r athrawon yn dda ac mae’r 
cyfleusterau heb eu hail. 

Byddwn i’n llwyr argymell astudio 
cwrs rhan-amser yn y Coleg – mae 
wedi rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol 
wych i mi.”
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01792 284000.

Mae’r holl fanylion yn gywir adeg cyhoeddi, Medi 2020. This publication is also available in English.
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Croeso

Croeso i’n canllaw i gyrsiau addysg 
oedolion.

Un o’r pethau rydym wedi’i ddysgu o 
heriau 2020, yw nad yw hi byth yn rhy 
hwyr i ddechrau dysgu – p’un ai ydyw i’ch 
helpu i sicrhau eich swydd ddelfrydol neu 
uwchsgilio yn eich rôl bresennol ac, wrth 
wneud hynny, mae’n darparu cyfleoedd 
pellach ar gyfer y dyfodol.

I fyfyrwyr rhan-amser eraill, mae’n ymwneud mwy â dilyn diddordeb personol a 
chyflawni’r cymhwyster hwnnw neu ddysgu’r sgiliau newydd hynny sydd wedi bod 
ar eich rhestr o bethau i’w gwneud ers tro. Nawr yw’r amser i’w ticio.

Yng Ngholeg Gŵ   yr Abertawe, ein rôl yw darparu’r cyfleoedd, yr addysgu a’r 
cymorth sydd ei angen arnoch i gyrraedd eich nod ac rydym yn falch o’n hanes, 
a sefydlwyd dros nifer o flynyddoedd, o helpu miloedd o fyfyrwyr rhan-amser ar 
draws Abertawe. 

Heddiw, rydym yn parhau i gynnig amrywiaeth o gyrsiau academaidd a 
galwedigaethol ar draws ein campysau yn Abertawe. Mae’r rhain yn cynnwys 
nifer gynyddol o ddewisiadau addysg uwch a addysgir yn ein Canolfan Brifysgol 
bwrpasol yn Nhycoch. 

Eleni, rydym yn parhau i gynyddu ein hamrywiaeth o gyrsiau ymhellach eto i 
ymateb i anghenion cyflogwyr lleol ac rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd 
i gwrs sydd o ddiddordeb ac o fudd i chi. 

Mae gennym enw da am ddarparu addysgu o safon sy’n helpu i sicrhau bod ein 
myfyrwyr yn cyflawni popeth maen nhw am ei gyflawni tra byddan nhw’n astudio 
gyda ni. 

Yn ogystal, mae ein cymorth i fyfyrwyr yn ddiguro ac mae hyblygrwydd ein cyrsiau 
yn golygu, yn y rhan fwyaf o achosion, y gallwch drefnu’ch cwrs o amgylch gwaith, 
bywyd teuluol ac ymrwymiadau eraill. 

Os na allwch weld y cwrs rydych yn chwilio amdano yn y ganllaw hon, rhowch 
wybod i ni. Rydym yn cydweithio â’r holl ddarparwyr addysg oedolion yn Abertawe 
a chyda’n gilydd rydym am sicrhau ein bod yn ateb anghenion ein cymunedau lleol.

Mark Jones 
Pennaeth a Phrif Weithredwr

Coronafeirws
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, 
gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu cyfunol eleni. 
Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad 
o ddulliau ystafell ddosbarth traddodiadol ac 
addysgu ar-lein.
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Barn ein myfyrwyr...

Rhys Watts (Peirianneg Electronig)

“Ar y dechrau roeddwn i’n astudio cwrs amser 
llawn yn y Coleg ond dewises i astudio’n 
rhan-amser fel y gallwn i weithio yn ogystal 
â dysgu. 

Mae’r cyfleusterau a’r addysgu’n wych ac 
mae astudio yma wedi rhoi cyfle i mi gymryd 
rhan mewn cystadlaethau WorldSkills sydd 
wedi bod yn brofiad anhygoel.“

Dwi hefyd wedi dechrau gweithio yn y  
Coleg fel technegydd!”

Stephen Hope (Blas ar Asia)

“Dwi wedi ymddeol a dwi’n dwlu ar goginio. Mae’r 
cwrs wedi bod yn fendigedig, rydyn ni wedi 
dysgu technegau penigamp fel gwneud nŵ   dls o’r 
dechrau a sut i ddefnyddio woc. 

Mae astudio’n rhan-amser wedi bod yn wych 
oherwydd mae wedi rhoi modd i mi fynd adref ac 
ymarfer yr hyn rydyn ni wedi’i ddysgu yn ystod yr 
wythnos ac mae hyn yn gwella’r hyfforddiant.”
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Cyngor a chymorth

Sgiliau Byw’n Annibynnol

Gall ein staff profiadol roi cyngor ar 
gyrsiau, gyrfaoedd, materion personol 
neu faterion ariannol. 

Yn ogystal, gall y tîm roi cymorth 
arbenigol os oes gennych anghenion 
dysgu arbenigol. Rhowch wybod i ni pan 
fyddwch yn gwneud cais a byddwn yn 
gwneud yn siŵr y cawn y cymorth iawn 
i chi. Mae ein llyfrgelloedd yn cynnwys 
ardaloedd technoleg gynorthwyol sy’n 
cynnwys offer i’r rhai ag anghenion 
cymorth dysgu arbenigol.

Mae ein polisi Diogelu Plant ac Oedolion 
Agored i Niwed yn sicrhau ein bod yn 
darparu amgylchedd diogel i bawb.

Yn y llyfrgelloedd ar Gampysau 
Gorseinon, Tycoch a Llwyn y Bryn mae 
ymgynghorwyr a fydd yn cydgysylltu â’ch 
darlithydd i sicrhau y cewch y cymorth 
gorau oll gan ein staff llyfrgell.

Nod Coleg Gŵ   yr Abertawe yw bod yn 
goleg dwyieithog, gyda’r iaith Gymraeg 
a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos 
y Coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu 
Cymraeg a dwyieithog ac yn annog ein 
myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg.

Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer oedolion ag 
anghenion cymorth dysgu. Darperir y 
cyrsiau yn Nhycoch a gyda darparwyr 
gwasanaeth dydd ar draws Abertawe. 

Mae amrywiaeth o gyrsiau achrededig ar 
gael gan gynnwys:

•  Sgiliau cymdeithasol a gwaith
•  Sgiliau bywyd a byw
•  Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol 
•  Datblygiad Personol a Chymdeithasol 
•  Technoleg Gwybodaeth (TG)
•  Unedau Tuag at Annibyniaeth
•  Rhaglenni blasu gan gynnwys dawns, 

drama, menter, byw’n iach, diwylliant 
Cymru a’r amgylchedd.

Mae pob cwrs yn ategu sgiliau 
llythrennedd a rhifedd fel y bo’n briodol 
ac yn datblygu sgiliau cyfathrebu, 
gweithio gydag eraill a gwella’ch 
dysgu’ch hun. 

Mae’r holl raglenni ac unedau seiliedig ar 
waith yn cyflwyno ac yn hyrwyddo 
disgyblaethau a sgiliau gwaith pwysig, 
gan gynnwys iechyd a diogelwch yn y 
gwaith, cadw amser, hylendid a golwg 
personol.

Ffoniwich Michelle Williams, Arweinydd 
Cwricwlwm ar 01792 284116 i wybod 
rhagor.
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Cymorth Gyrfaol

Gwella’ch sgiliau 
mathemateg, Saesneg 
a chyfrifiadura

Saesneg i Siaradwyr  
Ieithoedd Eraill (ESOL)

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yw rhaglen gyflogadwyedd Coleg Gŵ   yr 
Abertawe sy’n bwriadu helpu pobl i gael a chadw cyflogaeth a 
datblygu ynddi.

Drwy gymorth cyflogaeth a gyrfa wedi’i deilwra i  
anghenion unigol, mae’r rhaglen yn helpu pobl i 
gael mynediad i gyfleoedd swyddi lleol a llwybrau 
gyrfa hirdymor.

Ffoniwch 01792 284450 neu ewch i  
employability.gcs.ac.uk

Hyb Cyflogaeth 
37 Ffordd y Brenin (llawr cyntaf) 
Abertawe 
SA1 5LF

•  Oes angen i chi wella’ch sgiliau 
mathemateg, Saesneg neu 
gyfrifiadura ar gyfer gwaith neu i 
ddilyn cwrs?  

•  Hoffech chi helpu’ch plant gyda’u 
gwaith cartref?   

•  Hoffech chi wella’ch sgiliau 
cyfrifiadura? 

Os ydych chi wedi ateb ie i unrhyw un 
o’r cwestiynau hyn, gallwn eich helpu!

Ymunwch â’n dosbarthiadau Saesneg, 
mathemateg neu gyfrifiadura am ddim 
(yn amodol ar gymhwystra) nawr a 
gweithio tuag at ennill cymhwyster 
cydnabyddedig. Mae dosbarthiadau 
ar gael mewn amrywiaeth o leoliadau 
ar hyd a lled Abertawe, gan gynnwys 
Campws Llwyn y Bryn.

Ffoniwch 01792 284021 neu 
e-bostiwch  abe@gcs.ac.uk

Rydym yn cynnig dosbarthiadau Saesneg 
am ddim (yn amodol ar gymhwystra) i 
bobl nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith 
gyntaf. Mae nifer o’n myfyrwyr yn symud 
ymlaen i gyrsiau coleg/prifysgol neu i 
gyflogaeth.  

Cynigir y cwrs ar y lefelau canlynol:
•  Mynediad 1 (dechreuwyr - A1*)
•  Mynediad 2 (elfennol - A2)
•  Mynediad 3 (cyn-ganolradd - B1)
•  Lefel 1 (canolradd - B2)
•  Lefel 2 (canolradd uwch - C11) 
* A1, A2 ac ati, cyfeiriwch at y Fframwaith 
Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin.

Yn ogystal, rydym yn cynnig 
dosbarthiadau paratoi ar gyfer arholiadau 
IELTS. Y gost yw £10 yr awr a byddwch yn 
astudio am o leiaf wyth wythnos.

Gofynion mynediad: Cyfweliad ac asesiad 
cychwynnol.

Ffoniwch 01792 284021 neu e-bostiwch  
esol@gcs.ac.uk
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Cyrsiau addysg uwch/lefel prifysgol

Cyrsiau cysylltiedig â hyfforddiant busnes

Manylion cwrs

Sut i gofrestru

Campws 
Tycoch

?

gcs.ac.uk/cy/ 
higher-education

gcs.ac.uk/cy/ 
GCS-Training 

Bydd rhaid i chi lenwi cais drwy fynd i’r 
dudalen Addysg Uwch ar ein gwefan 
(adran Sut i Wneud Cais) a gwneud 
cais drwy’r ddolen.

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich hyfforddiant 
busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle cysylltwch â  
01792 284400.

AU 

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a 
phrisiau ewch i gcs.ac.uk/cy/part-time

£ Cymorth ariannol - gallech fod yn gymwys i gael Grant Dysgu Llywodraeth 
Cymru a/neu fenthyciad cynhaliaeth i’ch helpu gyda’ch cwrs rhan-amser. 
Ewch i’r adran addysg uwch ar ein gwefan.

£ Cymorth ariannol - gallai 100% 
cyllid fod ar gael i gyflogwyr ac 
unigolion, yn amodol ar statws a 
chymhwystra. 

Gallech fod yn gymwys i gael hyd at 
70% cyllid ar rai cyrsiau rhan-amser 
trwy’r prosiect Sgiliau ar gyfer 
Diwydiant. 

Ffoniwch ni ar 01792 284400 
i weld a yw eich cwmni neu’ch 
cyflogwr yn gymwys.
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Yr holl gyrsiau rhan-amser eraill

Amrywiol gan gynnwys  
Campysau Tycoch, 

Gorseinon a  
Llwyn y Bryn,  

Plas Sgeti a Chanolfan 
Ffordd y Brenin.

?

gcs.ac.uk/cy/ 
part-time

Ar-lein - byddwch yn gallu cofrestru ar y 
rhan fwyaf o’n cyrsiau rhan-amser drwy 
ein gwefan. 

Pwysig - yn ystod eich astudiaethau 
byddwn yn gofyn i chi ddod â phrawf o 
bwy ydych chi wrth gofrestru’n bersonol 
(h.y. pasbort, cerdyn Validate, cerdyn 
adnabod cyflogai, trwydded yrru, cerdyn 
yswiriant gwladol, cerdyn credyd/ debyd, 
slip canlyniadau arholiadau).

Cyfweliadau - os oes angen cyfweliad ar 
gyfer y cwrs, defnyddiwch yr opsiwn holi 
nawr a bydd aelod o’r staff addysgu yn 
cysylltu â chi. Os oes gennych gwestiynau 
cyffredinol e-bostiwch  info@gcs.ac.uk

Myfyrwyr rhyngwladol  
Bydd cost y cyrsiau’n dibynnu ar statws preswylio  
a’r cyfnod a dreuliwyd yn y DU. Gallwch siarad â 
rhywun yn ein swyddfa ryngwladol drwy ffonio  
01792 284007 neu e-bostio international@gcs.ac.uk.

£ Cymorth ariannol: 

Opsiwn rhandaliadau - ar gyfer ffioedd cwrs £100 neu fwy (codir ffi 
weinyddol o £10 ar gyfer hyn). 

Disgowntiau - ar gael ar rai cyrsiau i bobl sy’n derbyn budd-daliadau 
penodol (gweler tudalen 35). Sylwch y bydd rhaid i chi ddod â phrawf o 
unrhyw fudd-daliadau gyda chi wrth gofrestru. 

Ar gyfer yr holl opsiynau eraill gan gynnwys y canlynol: 
•  Grant Dysgu Llywodraeth Cymru 
•  ReAct
•  Cynllun Credydau Dysgu Estynedig

Gweler tudalen 35 neu ewch i’r adran cyrsiau rhan-amser ar ein gwefan i 
gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

✔

Myfyrwyr o dan 16 oed 
Nid yw myfyrwyr o dan 
16 oed yn gallu cofrestru 
ar gyrsiau rhan-amser 
gyda’r nos.

Coronafeirws
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Mae’r cymwysterau wedi’u cydnabod gan yr holl brifysgolion a sefydliadau addysg 
uwch yng Nghymru a Lloegr. Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn addas i’r 
rhai sy’n 18 oed a hŷ  n byddant yn eich paratoi ar gyfer mynediad i addysg uwch.

Mynediad i addysg uwch

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a 
phrisiau ewch i gcs.ac.uk/cy/access

Sut i gofrestru

Os hoffech wneud cais am y cyrsiau 
hyn, rhaid i chi ddod i sesiwn wybodaeth 
Mynediad gyntaf. 

I gadw lle ar un o’r sesiynau hyn 
e-bostiwch Leanne.dalling@gcs.ac.uk 
neu ffoniwch 01792 284282.

Cymorth ariannol - 
gweler tudalen 9 neu 
gcs.ac.uk/cy/part-time

£

Mynediad i addysg uwch     Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Dysgu ar gyfer Dilyniant

Cwrs cyn-fynediad byr i’r rhai sydd am wella eu sgiliau 
llythrennedd a rhifedd. Bydd y rhaglen yn cynyddu’ch hyder 
a’ch paratoi ar gyfer mynediad i gyrsiau addysg uwch. 

2 VB139

Mynediad i Nyrsio 3 EA307

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau mynediad 
amser llawn yn y meysydd canlynol: 

• Busnes a 
Gwasanaethau 
Ariannol
• Cyfrifiadura 

Cymhwysol
• Gwyddoniaeth
• Gwyddor Iechyd
•  Lles/Gwaith 

Cymdeithasol

• Nyrsio a’r 
Proffesiynau Iechyd
•  Sgiliau Cwnsela a 

Seicoleg
• Y Dyniaethau
• Y Gyfraith.

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Cyfrifeg

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/business-accountancy-and-law

Cymorth ariannol - gweler tudalen 6 neu gcs.ac.uk/cy/part-time£

Bydd angen cyfweliad ar gyfer yr holl gyrsiau cyfrifeg. Defnyddiwch yr opsiwn 
holi nawr a bydd aelod o’r tîm addysgu yn cysylltu â chi. Os oes gennych 
gwestiynau cyffredinol e-bostiwch info@gcs.ac.uk 

Sut i gofrestru

Darpariaeth cyfrifeg arobryn 

Coleg Gŵ   yr Abertawe yw’r unig Goleg AB yn y DU i ennill statws 
partner dysgu cymeradwy platinwm gan Gymdeithas y Cyfrifwyr 
Ardystiedig Siartredig (ACCA).  

Rydym hefyd wedi cipio sawl gwobr PQ i gydnabod ein darpariaeth 
dysgu ac addysgu gan gynnwys:

•  Personoliaeth Cyfrifeg y Flwyddyn 2017 (Paul Sizer) 
•  Rheolwr Hyfforddiant/Mentor Gweithlu y Flwyddyn 2017 (Jayne Walker) 
•  Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn 2016 (Sector Cyhoeddus)

Newydd ar gyfer 2020 – Ysgol Fusnes Plas Sgeti 

Yn hwyrach eleni, bydd Plas Sgeti yn gartref i amrywiaeth eang o gyrsiau busnes a 
rheoli proffesiynol, cymwysterau lefel uwch, prentisiaethau a phrentisiaethau gradd, 
pob un wedi’i addysgu gan y Coleg.  

Diolch i gyllid gan Raglen Ysgolion 
a Cholegau’r 21ain Ganrif 
Llywodraeth Cymru, mae ein 
cynlluniau adnewyddu uchelgeisiol 
yn cynnwys ystafelloedd addysgu 
uwchdechnolegol newydd sbon, 
lle cymdeithasol, bar coffi a 
llyfrgell.

© Penketh Group
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Cyfrifon a chyflogres  Ysgol Fusnes Plas Sgeti Lefel Cod y cwrs

Cyflogres â Llaw a Chyfrifiadurol 2 VC330

SAGE Cyflogres Gyfrifiadurol 2 VC330

SAGE Cyfrifon 3 VD048

AAT  Ysgol Fusnes Plas Sgeti Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg 2 N2C003

Tystysgrif Sylfaen mewn Cadw Cyfrifon 2 N2C973

Tystysgrif Uwch mewn Cadw Cyfrifon 3 N3C973

Diploma Uwch mewn Cyfrifeg 3 N3D003

Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg 4 N4D003

ACCA  Ysgol Fusnes Plas Sgeti Lefel Cod y cwrs

AB (F1) - Cyfrifeg mewn Busnes 4 PC002

FA (F3) - Cyfrifeg Ariannol 4 PC002

MA (F2) - Cyfrifeg Rheolaeth 4 PC002

AA (F8) - Archwilio a Sicrwydd 6 PC002

FM (F9) - Rheolaeth Ariannol 6 PC002

FR (F7) - Cofnodi Ariannol 6 PC002

LW (F4) - Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes 6 PC002

PM (F5) - Rheolaeth Perfformiad 6 PC002

TX (F6) - Treth 6 PC002

AAA (P7) - Archwilio a Sicrwydd Uwch 7 PC002

AFM (P4) - Rheolaeth Ariannol Uwch 7 PC002

APM (P5) - Rheolaeth Perfformiad Uwch 7 PC002

ATX (P6) - Treth Uwch 7 PC002

SBL (P1 a P3) - Arweinydd Busnes Strategol 7 PC002

SBR (P2) - Adroddiadau Busnes Strategol 7 PC002
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Celf, crefft a ffotograffiaeth

Ar-lein - gallwch gofrestru 
drwy ein gwefan.

Cymorth ariannol - gweler tudalen 6 
neu gcs.ac.uk/cy/part-time

£✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/arts-crafts-and-photography
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Campws Llwyn y Bryn

Wedi’i leoli ar gyrion Uplands, mae awyrgylch hamddenol, cyfeillgar ac ymlaciol 
ar Gampws Llwyn y Bryn. Mae gennym cyfleusterau gwych ar y campws yma, gan 
gynnwys: 

•  Siop gelf a leolir ar y campws lle gallwch brynu’ch nwyddau hanfodol 
•  Llyfrgell celf a dylunio benodedig 
•  Stiwdios celf arbenigol, ystafelloedd tywyll digidol a stiwdios ffotograffig 
•  Ystafell animeiddio a Mac 
•  Stiwdio ffasiwn a thecstilau llawn offer gan gynnwys argraffydd tecstiliau digidol, 

torrwr laser, stiwdio dylunio Lectra ac offer torri a graddio patrymau Gerber. 
•  Odyn wydr, chwythwr tywod, argraffyddion 3D a pheiriant thermoffurfio 
•  Gweithdy gemwaith llawn offer a stiwdio serameg ag odynau ac argraffydd 

serameg 
•  Stiwdio fywluniadu a gweithdy printio ag unedau datblygu a gweisg gwres.

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Celf a dylunio  Campws Llwyn y Bryn Lefel Cod y cwrs

Cyflwyniad i Luniadu 1 VA012

Gwneud Mowldiau 1 VA895

Dyfarniad mewn Lluniadu 2 R2A012

Dyfarniad mewn Gwneud Printiau 2 R2A1304

Darlunio Ffasiwn 2 VB109

Serameg a crochenwaith  Campws Llwyn y Bryn Lefel Cod y cwrs

Cyflwyniad i Serameg  1 VA042

Crochenwaith a Serameg 2 ZB042

Gwniadwaith a dodrefn meddal  Campws Llwyn y Bryn Lefel Cod y cwrs

Tecstilau Lluniedig M3 VA1763

Cyflwyniad i Wnïo M3 VA785

Datblygu Sgiliau Gwnïo 1 VA785

Torri Patrymau - Gwneud Staes 1 VA1411

Ffasiwn Cynaliadwy 3 VC1826

Blodeuwriaeth  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Blodeuwriaeth  1 ZA117

Blodeuwriaeth  2 ZB117

Gwydr  Campws Llwyn y Bryn Lefel Cod y cwrs

Technegau Gwydr M3/1 VA1836

Technegau Gwydr 2 VB1836

Gwneud gemwaith  Campws Llwyn y Bryn Lefel Cod y cwrs

Gofaint Arian  1/2/3 ZA161

Gofaint Arian  3/Uwch ZD161

Gofaint Arian  Arbenigol ZE161

Ffotograffiaeth  Campws Llwyn y Bryn Lefel Cod y cwrs

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol M3 VA014

Sgiliau Golygu Digidol ar gyfer Ffotograffiaeth a'r Cyfryngau 
Cymdeithasol

1 VA1770

Ffotograffiaeth Ddigidol 1 VA014

Dyfarniad mewn Ffotograffiaeth 2 R2A213

Sgiliau Golygu Digidol ar gyfer Ffotograffiaeth a'r Cyfryngau 
Cymdeithasol

2 VB1770

Ffotograffiaeth Ddigidol 2 VB014
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Cyngor a chyfarwyddyd  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dyfarniad mewn Eiriolaeth Annibynnol 2 C2A1699

NVQ Tystysgrif mewn Cyngor a Chyfarwyddyd 3 R3NC302

Tystysgrif mewn Datblygu Cymunedol 3 E3C917

Tystysgrif mewn Eiriolaeth Annibynnol 3 C3A1699

Diploma mewn Gwasanaethau Cysylltiedig â Chyflogaeth  3 E3D1360

Diploma mewn Eiriolaeth Annibynnol 3 C3D1699

NVQ Tystysgrif mewn Cyngor a Chyfarwyddyd 3 C3NC302

Diploma mewn Cyngor a Chyfarwyddyd 4 R4ND302

Diploma mewn Cyngor a Chyfarwyddyd 4 E4D302

Diploma mewn Gwybodaeth a Chyngor Gyrfaol 4 R4D689

NVQ Diploma mewn Cyngor a Chyfarwyddyd 4 C4ND302

Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygiad Gyrfaol 6 R6D1049

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training

Cymorth ariannol - mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion 
(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach)

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Llys Jiwbilî
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd)

Cymwysterau busnes a phroffesiynol  
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Busnes  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

NVQ Diploma mewn Technegau Gwella Busnes 2 N2ND028

NVQ Diploma mewn Technegau Gwella Busnes 3 N3ND028

Gweinyddu busnes  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

NVQ Diploma mewn Gweinyddu Busnes 2 C2ND004

NVQ Tystysgrif mewn Gweinyddu Busnes 3 C3NC004

NVQ Diploma mewn Gweinyddu Busnes 3 C3ND004

NVQ Diploma mewn Gweinyddu Busnes (C&G) 4 C4ND029

NVQ Diploma mewn Gweinyddu Busnes (OCR) 4 R4ND029

Gwasanaeth cwsmeriaid  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid 2 R2D065

NVQ Tystysgrif mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid 2 R2NC065

World Host - Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwasanaeth 
Cwsmeriaid

2 C2A1359

Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid 3 R3D065

Canolfan Gyswllt  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

NVQ Tystysgrif mewn Gweithrediadau Canolfan Gyswllt 2 C2NC372

NVQ Diploma mewn Gweithrediadau Canolfan Gyswllt 3 C3ND372

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Arweinyddiaeth a rheolaeth  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth 2 F2C1262

Diploma mewn Arwain Tîm (C&G/ILM) 2 C2D1557

Diploma mewn Arwain Tîm (CMI) 2 P2D554

Dyfarniad mewn Hyfforddi a Mentora (CMI) 3 P3A393

Dyfarniad mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (C&G/ILM) 3 F3A1262

Dyfarniad mewn Egwyddorion Rheolaeth  
ac Arweinyddiaeth (CMI)

3 P3A1729

Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora (CMI) 3 P3C393

Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (C&G/ILM) 3 F3C1262

Tystysgrif mewn Egwyddorion Rheolaeth  
ac Arweinyddiaeth (CMI)

3 P3C1729

Diploma mewn Hyfforddi a Mentora (CMI) 3 P3D393

Diploma mewn Rheolaeth (C&G/ILM) 3 F3D181

Diploma mewn Rheolaeth (CMI) 3 P3D181

Tystysgrif mewn Egwyddorion  Rheolaeth  
ac Arweinyddiaeth  (CMI)

3 P3D1729

Dyfarniad mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (C&G/ILM) 4 F4A1262

Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (C&G/ILM) 4 F4C1262

NVQ Diploma mewn Rheolaeth (C&G/ILM) 4 C4ND181

Dyfarniad mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth (CMI) 5 P5A1262

Dyfarniad mewn Hyfforddi a Mentora ym maes Rheoli (CMI) 5 P5A393

Tystysgrif mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth (CMI) 5 P5C1262

Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora ym maes Rheoli (CMI) 5 P5C393

Diploma mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth (CMI) 5 P5D1262

Diploma mewn Hyfforddi a Mentora ym maes Rheoli (CMI) 5 P5D393

Diploma mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth  
(C&G/ILM)

5 F5D1729

NVQ Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (C&G/ILM) 5 C5ND1262

NVQ Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (CMI) 5 C5ND1262

Dyfarniad mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol  (CMI) 7 P7A1378

Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol (CMI) 7 P7C1378

Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol (CMI) 7 P7D1378

CMI Rheolwr Siartredig - PT181
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Arlwyo a lletygarwch

Ar-lein - gallwch gofrestru 
drwy ein gwefan.✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/catering-and-hospitality

Arlwyo  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Blas ar Asia - ZA791

Blas ar Ffrainc - ZA386

Pobi a The Prynhawn - ZA742

Sgiliau Barista - ZA1556

Coginio Sylfaenol a Mwy - ZA061

Addurno Teisennau - ZA032

Coginio ar gyfer Deiet Iachach - ZA1082

Coginio Heb Glwten - ZA060

Gwasanaeth eich Parti Cinio Gyda'r Hwyr - ZA1843

Cymorth ariannol - gweler tudalen 6 
neu gcs.ac.uk/cy/part-time

£
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Arlwyo  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dyfarniad mewn Ymwybyddiaeth a Rheolaeth Alergeddau 
Bwyd mewn Arlwyo

2 K2A1848

Dyfarniad mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Gweithgynhyrchu 2 K2A1762

Dyfarniad mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Adwerthu 2 K2A1762

Dyfarniad mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo 2 K2A1762

Dyfarniad mewn Rheolaeth Alergeddau Bwyd mewn Arlwyo 3 K3A1848

Dyfarniad mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Adwerthu 3 K3A1762

Dyfarniad mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo 3 K3A1762

Dyfarniad mewn Rheoli Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo 4 K4A1762

Cymorth ariannol - mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion 
(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach)

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Llys Jiwbilî
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd)

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Ar-lein - gallwch gofrestru 
drwy ein gwefan.✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/computing-and-technology

Cyfrifiadura a thechnoleg

TG  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Adeiladu'ch Cyfrifiadur Cyntaf 2 C2U1820

Creu a Datblygu Gwefannau 2 C2U937

Cyflwyniad i Godio: Rhaglennu gyda C# 2 C2U1786

Cyflwyniad i Rwydweithio Cyfrifiadurol: Adeiladu'ch  
Rhwydwaith Cyntaf

2 C2U1783

ITQ - Meddalwedd Cronfeydd Data (Uned) 2 C2U068

ITQ - Cyflwyniad i Seiberddiogelwch (Uned) 2 C2U259

ITQ - Meddalwed Taenlenni (Uned) 2 C2U272

ITQ - Defnyddio E-bost (Uned) 2 C2U472

ITQ - Defnyddio'r Rhyngrwyd (Uned) 2 C2U157

ITQ - Meddalwedd Prosesu Geiriau (Uned) 2 C2U301

Sgiliau Codio Uwch yn Defnyddio C# 3 C3U1784

Dylunio a Defnyddio Gwefannau Uwch 3 C3U937

Cymorth ariannol - gweler tudalen 6 
neu gcs.ac.uk/cy/part-time

£

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Cymorth ariannol -mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion 
(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach)

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Llys Jiwbilî
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd)

TG  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dyfarniad mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 1 R1A699

Tystysgrif mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 1 R1C699

Diploma mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 1 R1D699

Dyfarniad mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 2 R2A699

Tystysgrif mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 2 R2C699

Diploma mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 2 R2D699

Dyfarniad mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 3 R3A699

Tystysgrif mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 3 R3C699

Diploma mewn Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch  
Gwybodaeth 

3 V3D1833

Diploma mewn Sgiliau Defnyddiwr TG 3 R3D699

Diploma yn y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes 3 C3D1835

Diploma mewn Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch  
Gwybodaeth

4 V4D1833

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training



19 gcs.ac.uk/cy/part-time

Rheoli cyfleusterau, tai a warysau

Cymorth ariannol - mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion 
(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach)

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Llys Jiwbilî
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd)

Rheoli Cyfleusterau  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif mewn Gwasanaethau Cyfleusterau  2 F2C1401

Tystysgrif mewn Egwyddorion Gwasanaethau Cyfleusterau 2 F2C1400

Tystysgrif mewn Rheoli Cyfleusterau  3 F3C1167C

Tystysgrif mewn Ymarfer Rheoli Cyfleusterau 3 F3C1402

Diploma mewn Rheoli Cyfleusterau 3 F3D1167

Dyfarniad mewn Rheoli Cyfleusterau  4 F4A1167

Tystysgrif mewn Rheoli Cyfleusterau  4 F4C1167

Diploma mewn Rheoli Cyfleusterau 4 F4D1167

Diploma mewn Ymarfer Rheoli Cyfleusterau  4 F4D1402

Tystysgrif mewn Rheoli Cyfleusterau 5 F5C1167

Diploma mewn Rheoli Cyfleusterau  5 F5D1167

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training
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Tai  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif mewn Ymarfer Tai 2 K2C143

NVQ Tystysgrif mewn Tai 2 C2NC143

Dyfarniad mewn Ymarfer Tai 3 K3A143

Tystysgrif mewn Ymarfer Tai 3 K3C143

NVQ Tystysgrif mewn Tai 3 C3NC143

Tystysgrif ar gyfer y Proffesiwn Tai 4 K4C143

Trwyddedu  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dyfarniad ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol 2 K2A1839

Warysau  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif mewn Gweithgareddau Logisteg 2 C2C1424

Tystysgrif mewn Warysau a Storio 2 C2C110

Tystysgrif mewn Gweithgareddau Logisteg 3 C3C1424

Diploma mewn Warysau a Storio 3 C3D110
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Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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How to enrol

Ar-lein* - gallwch gofrestru 
drwy ein gwefan.✔

Cymorth ariannol - gweler tudalen 6 neu gcs.ac.uk/cy/part-time£

*Os oes angen cyfweliad ar gyfer y cwrs, 
defnyddiwch yr opsiwn holi nawr a bydd 
aelod o’r tîm addysgu yn cysylltu â chi. 
Os oes gennych gwestiynau cyffredinol, 
ffoniwch Ganolfan Broadway ar  
01792 284049 neu e-bostiwch  
info@gcs.ac.uk

*

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/hairdressing-beauty-and-holistics

Trin gwallt, harddwch a holisteg

Harddwch  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Sglein Gel - ZA203

Codi'r Aeliau - ZA168

Codi'r Aeliau - ZA168

Chwistrellu Lliw Haul - ZA1129

Tystysgrif mewn Colur Cosmetig 2 K2C179

Tystysgrif mewn Technoleg Ewinedd 2 K2C1128

Tystysgrif mewn Colur Ffotograffig  3 K3C1645

Tystysgrif mewn Triniaethau Laser ac IPL  4 K4C1566

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.

Sut i gofrestru
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Trin gwallt a barbro  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Technegau Lliwio Creadigol 60 Munud - ZA1509

Sgiliau Lliwio Uwch - ZA1509

Cwrs Sylfaenol Torri Gwallt Menywod - ZA1243

Chwythsychu Chwaethus - ZA137

Steiliau Gwallt Priodas a Phrom - ZA1244

Cywiro Lliw - Yr Hanfodion - ZA1509

Technegau Pylu a Phatrymau ar Wallt Dynion - ZA1591

Estyniadau Gwallt Dull 1 a 2 - ZA1844

Cyflwyniad i Chwythsychu a Gorffennu Gwallt - ZA137

Torri Gwallt Clasurol i Ddynion - ZA1394

Perffeithio'ch Ffoilio - ZA1509

Technegau Plethu - ZA137

Eillio Rasel Hir Traddodiadol i Ddynion - ZA1590

Torri Gwallt Clasurol i Fenywod - Gwallt Canolig i Hir,  
Bobiau a Thoriadau Byr

-
ZA1243

Tystysgrif mewn Barbro  2 C2C1048

Tystysgrif mewn Trin Gwallt Menywod  2 C2C1243

Holisteg  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Ymwybyddiaeth Canser ar gyfer Tylino Corff - ZA1587

Cerrig Poeth - ZA809

Tylino Pen Indiaidd - ZA407

Tystysgrif mewn Tylino Swedaidd  3 K3C025

Diploma mewn Tylino Chwaraeon   3 K3D354

Diploma mewn Aromatherapi  3 K3D010

Diploma mewn Adweitheg  3 K3D229

Tystysgrif mewn Therapi Tylino Chwaraeon  4 K4C354

Tr
in

 g
w

al
lt,

 h
ar

d
d

w
ch

 a
 h

o
lis

te
g



23 gcs.ac.uk/cy/part-time

Ar-lein* - gallwch 
gofrestru drwy ein 
gwefan.

✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/health-and-childcare

Iechyd a gofal plant

Cymorth ariannol - gweler tudalen 9 neu gcs.ac.uk/cy/part-time£

Gofal plant  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd 2 WF777

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 2 CB777P

Dyfarniad mewn Pontio i Waith Chwarae 3 C3A216

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 3 CC777P

Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, 
Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plantt 

4 CD777M

Iechyd a gofal cymdeithasol  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Llythrennedd Digidol ar gyfer AB - ZA1413

Gwella'ch Sgiliau Llythrennedd - ZA020

Gwella'ch Sgiliau Rhifedd - ZA022

Gwydnwch ac Ymwybyddiaeth Ofalgar - ZA1801

Cymraeg ar gyfer y Sector Iechyd a Gofal - ZA296

Sgiliau a Strategaethau Cwnsela 1 VA062

Galluogi Dysgu Oedolion a Phobl Ifanc ag Anghenion  
Dysgu Ychwanegol

1 VA1847

Ymddygiad Peryglus 1 VA420

Iaith Arwyddion ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 1 VA027

Cefnogi Dysgu Plant a Phobl Ifanc ag Awtistiaeth 1 VA1154

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.

*Os oes angen cyfweliad ar gyfer y cwrs, 
defnyddiwch yr opsiwn holi nawr a bydd 
aelod o’r tîm addysgu yn cysylltu â chi. 
Os oes gennych gwestiynau cyffredinol, 
e-bostiwch info@gcs.ac.uk

*
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Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela 2 B2C062

Iechyd Meddwl a Lles 2 VB1178

Deall Camddefnyddio Sylweddau 2 VB1100

Iaith arwyddion  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Iaith Arwyddion 1 VB027

Dysgu, addysgu a datblygu  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn  
Ysgolion 

2 C2C1130

Diploma mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Dysgu ac  
Addysgu mewn Ysgolion 

3 C3D1130

Paratoi i Addysgu yn y Sector Ôl-orfodol 3 VC351
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Cymorth ariannol -mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion 
(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach).

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Llys Jiwbilî
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd)

Cymorth Cyntaf  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dyfarniad Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 2 K2A1084

Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 3 K3A309

Bydd rhaid i chi lenwi cais  
ar-lein, ewch i  
gcs.ac.uk/cy/higher-education 

£✔
Sut i gofrestru Cymorth 

ariannol 
- gweler 
tudalen 5

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training

Dysgu, addysgu a datblygu  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Gradd Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad  5 PV330
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Iechyd, diogelwch a’r amgylchedd

Cymorth ariannol -mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion 
(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach)

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Llys Jiwbilî
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd)

Iechyd, diogelwch a’r amgylchedd  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif ar gyfer Rheoli Adnoddau Cynaliadwy 2 M2C1374

Diploma ar gyfer Gweithgareddau Ailgylchu Cynaliadwy 2 M2D1373

Tystysgrif ar gyfer Rheoli Adnoddau Cynaliadwy 3 M3C1374

Diploma ar gyfer Gweithgareddau Ailgylchu Cynaliadwy 3 M3D1373

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Iechyd a diogelwch  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

IOSH Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd ar gyfer  
Gweithwyr Adeiladu/CSCS

1 CD777M

Dyfarniad mewn Egwyddorion Diogelwch Tân 2 K2A1032

IOSH Rheoli’n Ddiogel 2 YA138

Tystysgrif Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu 
(NCC1 a NCC2) 

3 DL333DC

Tystysgrif Genedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol 
(NEC1 a NEC2)

3 DL333EC

Tystysgrif Genedlaethol mewn Rheoli Tân a Risgiau 3 DL333FC

Tystysgrif Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch  
Galwedigaethol (NGC1, GC2 a GC3)

3 DL333

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol 3 DL333EC

Diploma Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch  
Galwedigaethol

3 DL333

NVQ Tystysgrif mewn Ymarfer Iechyd a Diogelwch  
Galwedigaethol 

3 C3NC936

NVQ Diploma mewn Ymarfer Iechyd a Diogelwch  
Galwedigaethol

5 C5ND936
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Ar-lein - gallwch gofrestru 
drwy ein gwefan.✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/languages neu gcs.ac.uk/cy/a-levels-and-gcses

Ieithoedd

Cymorth ariannol - gweler tudalen 6 
neu gcs.ac.uk/cy/part-time

£

Ieithoedd  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Ffrangeg Cyfnod 1 - ZA125

Ffrangeg Cyfnod 2 - ZA125

Sbaeneg Cyfnod 1 - ZA264

Sbaeneg Cyfnod 2 - ZA264

Sbaeneg Cyfnod 2/3 - ZA264

Sbaeneg Cyfnod 3/4 - ZA264

TGAU Saesneg 2 GA098

Iaith Arwyddion  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Iaith Arwyddion 1 VB027

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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TGAU Mathemateg a gwyddoniaeth

Ar-lein* - gallwch 
gofrestru drwy ein 
gwefan.

✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/maths-science-and-social-sciences neu  
gcs.ac.uk/cy/a-levels-and-gcses

Mathemateg a gwyddoniaeth  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

TGAU Bioleg 2 GA024

TGAU Cemeg 2 GA043

TGAU Mathemateg 2 GA184

TGAU Mathemateg - Rhifedd 2 GA184N

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a 
phrisiau ewch i gcs.ac.uk/cy/higher-education

Sut i gofrestru

Bydd rhaid i chi lenwi cais  
ar-lein, ewch i  
gcs.ac.uk/cy/higher-education 

Gwyddoniaeth  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

HNC Cemeg Gymhwysol 4 BM1602

£ Cymorth ariannol - gallech 
fod yn gymwys i gael Grant 
Dysgu Llywodraeth Cymru a/
neu fenthyciad cynhaliaeth i’ch 
helpu gyda’ch cwrs rhan-amser. 
I gael manylion, ewch i   
gcs.ac.uk/cy/higher-education

✔

*Os oes angen cyfweliad ar gyfer y cwrs, 
defnyddiwch yr opsiwn holi nawr a bydd 
aelod o’r tîm addysgu yn cysylltu â chi. 
Os oes gennych gwestiynau cyffredinol, 
e-bostiwch info@gcs.ac.uk

*
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Cymorth ariannol - 
gweler tudalen 9 neu 
gcs.ac.uk/cy/part-time

£

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/sport-and-fitness

Chwaraeon a ffitrwydd

Mae cyfweliad yn ofynnol ar gyfer pob 
cwrs ffitrwydd - i drefnu hwn ffoniwch 
Gampws Tycoch ar 01792 284000 neu 
e-bostiwch info@gcs.ac.uk

Ffitrwydd  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif mewn Hyfforddi Ffitrwydd   2 V2C211

Tystysgrif mewn Hyfforddiant Personol  3 V3C211

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Bydd rhaid i chi lenwi cais  
ar-lein, ewch i  
gcs.ac.uk/cy/higher-education 

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/higher-education

£

✔

Sut i gofrestru Cymorth ariannol - gallech 
fod yn gymwys i gael Grant 
Dysgu Llywodraeth Cymru a/
neu fenthyciad cynhaliaeth i’ch 
helpu gyda’ch cwrs rhan-amser. 
I gael manylion, ewch i   
gcs.ac.uk/cy/higher-education
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Dysgu, addysgu a datblygu

Dysgu ac addysgu  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Tystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn  
Addysg/Tystysgrif mewn Addysg (PgCE/PCE)

4 PM281

Academi Addysgu 4 SG351
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Masnach a diwydiant   

Ar-lein* - gallwch 
gofrestru drwy ein 
gwefan.

✔

Sut i gofrestru

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/part-time

Cymorth ariannol - gweler tudalen 9 neu gcs.ac.uk/cy/part-time£

*Os oes angen cyfweliad ar gyfer y 
cwrs, defnyddiwch yr opsiwn holi 
nawr a bydd aelod o’r tîm addysgu 
yn cysylltu â chi. Os oes gennych 
gwestiynau cyffredinol, e-bostiwch 
info@gcs.ac.uk

*

Adeiladu  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dechrau Arni mewn Gwaith Coed M2 VA1676

Dechrau Arni mewn Gwaith Brics M3 VA425

Diploma mewn Gwaith Brics 2 C2D425

Diploma mewn Saernïaeth Mainc  2 C2D1819

Diploma mewn Gwaith Coed Safle  2 C2ND1676

Diploma mewn Gwaith Brics 3 C3D425

Diploma mewn Gwaith Coed 3 C3D1676

Trydanol  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Diploma mewn Gosodiadau Trydanol 1 C1D090

Diploma mewn Gosodiadau Trydanol 2 C2D090

Diploma mewn Gosodiadau Trydanol 3 C3D090

Electroneg  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Dechrau Arni mewn Gwasanaethu ac Atgyweirio  
Nwyddau Gwynion

- ZA1406

Tystysgrif mewn Gwybodaeth o Systemau Diogelwch 
Electronig a Brys 

2 C2C524

Diploma mewn Technolegau Peirianneg 3 N3D1132

Diploma Estynedig mewn Technolegau Peirianneg 3 N3ED1132
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Peirianneg  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Dechrau Arni mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 1 N1U1295

Cyflwyniad i Ffabrigo (torri, ffurfio a chydosod deunyddiau 
peirianneg) Unedau 003

1 N1U1480

Cyflwyniad i Weldio Nwy Anadaweithiol Metel (MIG/MAG) 1 N1U293

Diploma mewn Technolegau Peirianneg 2 N2D1132

NVQ PEO Technoleg Peirianneg 2 N2ND287

Tystysgrif mewn Technolegau Peirianneg 3 N3C287

Diploma mewn Technolegau Peirianneg 3 N3D094

NVQ Diploma mewn Ffabrigo a Weldio 3 N3ND293

NVQ Diploma mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu  
Mecanyddol 

3 N3ND828

Weldio Deunyddiau gan Ddefnyddio’r Broses Arc â Llaw 3 N3U1220

Weldio Deunyddiau gan Ddefnyddio MIG/MAG â Llaw 3 N3U1221

Weldio Deunyddiau gan Ddefnyddio TIG â Llaw 3 N3U1516

Sgiliau Weldio Canolradd/Uwch  1,2,3 SG293

Cerbydau modur  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Diploma mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn 2 C2D198

Cerbydau modur  Campws Gorseinon Lefel Cod y cwrs

Diploma mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio  
Cerbydau Ysgafn 

3
C3D198

Peintio ac addurno  Llys Jiwbilî Lefel Cod y cwrs

Dechrau Arni mewn Peintio ac Addurno M3 VA398

Diploma mewn Peintio ac Addurno 2 C2D357

Plymwaith  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

Dechrau Arni mewn Plymwaith M2 VA520

Dechrau Arni mewn Plymwaith M3 VA520

NVQ Diploma mewn Plymwaith a Gwresogi 2 N2ND520

NVQ Diploma mewn Plymwaith a Gwresogi 3 N3ND520
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Bydd rhaid i chi lenwi cais  
ar-lein, ewch i 
gcs.ac.uk/cy/higher-education 

I gael manylion llawn y cwrs, gan gynnwys dyddiadau dechrau a phrisiau 
ewch i gcs.ac.uk/cy/higher-education

£

✔

Sut i gofrestru Cymorth ariannol - gallech 
fod yn gymwys i gael Grant 
Dysgu Llywodraeth Cymru a/
neu fenthyciad cynhaliaeth i’ch 
helpu gyda’ch cwrs rhan-amser. 
I gael manylion, ewch   
gcs.ac.uk/cy/higher-education

Trydanol  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

HNC mewn Peirianneg Drydanol 4 BM1132

HND mewn Peirianneg Drydanol - Ychwanegol 5 BL1132

Peirianneg  Campws Tycoch

HNC mewn Peirianneg Fecanyddol 4 BM189

HND mewn Peirianneg Fecanyddol - Ychwanegol 5 BL189

Coronafeirws 
Oherwydd Covid-19 a’r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull dysgu 
cyfunol eleni. Gallai hyn olygu y bydd addysgu yn gyfuniad o ddulliau ystafell 
ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.
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Cymorth ariannol -mae’n bosibl y bydd 
cyllid ar gael i gyflogwyr ac unigolion

(gweler tudalen 9 i gael manylion pellach).

£

Cynigir y cyrsiau hyn gan fraich 
hyfforddiant busnes y Coleg.

I weld argaeledd ac i gadw lle 
cysylltwch â 01792 284400. 

Sut i gofrestru

? Campws Tycoch
(neu yn eich gweithle, yn 
dibynnu ar addasrwydd.)

Trydanol  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

AM2 a CET Cyn AM2 - YA1054

Trydanol Sylfaenol - YA090

Dyfarniad mewn Profion Arolygu Sylfaenol a Gwirio 
Cychwynnol

2 N2A1079

18fed Argraffiad Rheoliadau Gwifro  3 CC147

Dyfarniad yn y Gofynion ar gyfer Gosod Pwyntiau Gwefru 
Cerbydau Trydan

3 N3A199

Larymau Tân a Goleuadau Brys i Drydanwyr 3 YA1829

Arolygu a Phrofi 4337 3 N3A072

Arolygu a Phrofi 4338 3 N3A153

NVQ Diploma mewn Llwybr Asesu Gweithiwr Profiadol 
Electrodechengol

3 YA561

Profi PAT Rhan 1 3 CC219

Profi PAT Rhan 2 3 C3A219

Plymwaith  Campws Tycoch Lefel Cod y cwrs

ACS Asesiad Masnachol/Domestig - YA246

Canfod Namau mewn Boeleri Nwy Domestig - YA1599

Effeithlonrwydd Ynni mewn Anheddau Domestig - YA897

Cwrs Cynnal a Chadw Plymwaith Cyffredinol - YA520

Urdd Gweithrediadau Ffitiadau Nwy - D1 Categori 1 a 2 - YA1695

HWSS Systemau Dŵ  r Poeth Domestig Gyda a Heb Awyrell - YA898

Hyfforddiant Legionnella - YA1795

Hyfforddiant NPH (Nwy Pertrolewm Hylifedig) - YA1563

Gwyntyllu Mecanyddol Adfer Gwres (MVHR) - YA1846

Rheoliadau Cyflenwad Dŵ   r (Ffitiadau Dŵ   r) 1999 - YA1113

Dyfarniad mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau  
Pwmp Gwres

3 YA1547

I gael disgrifiadau o’r  
cwrs ewch i
gcs.ac.uk/cy/GCS-Training
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Rhaid talu’r holl ffioedd cwrs adeg 
cofrestru. Ar gyfer 20/21 dim ond ar-lein 
gyda cherdyn debyd/credyd y gallwch 
wneud hyn.

Beth mae’r pris yn ei gynnwys? 
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae un ffi cwrs 
yn cynnwys costau gweinyddu, arholiadau 
(heblaw am ailsefyll arholiadau), costau 
ardystio mynediad i lyfrgelloedd y Coleg 
a rhai costau adnoddau ar gyfer bob 
blwyddyn astudio. 

Fel rheol, nid yw’r ffi cwrs yn cynnwys 
ffioedd dysgu – fel arfer mae Llywodraeth 
Cymru yn eu hariannu ar wahân. Gall 
fod costau ychwanegol i’w talu ar rai 
cyrsiau nad ydynt wedi’u cynnwys yn y 
ffi a hysbysebir e.e. llyfrau/offer cyrsiau. 
Cysylltwch â ni neu gofynnwch am fanylion 
unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer y cwrs 
o’ch dewis pan fyddwch yn cofrestru.

Taliadau trydydd parti 
Os yw trydydd parti yn talu am eich cwrs, 
rhaid i chi ddod â thystiolaeth ategol i’r 
Coleg adeg cofrestru. Gall hyn gynnwys 
ffurflen awdurdod i anfonebu, llythyr 
awdurdodi ffurfiol neu archeb brynu. 
Cysylltwch â ni i weld pa drefniadau mae’ch 
noddwr wedi’u gwneud â ni.

Peidio â thalu 
Os nad yw’r ffioedd yn cael eu talu, bydd 
y Coleg yn cymryd camau i adennill y swm 
sy’n daladwy. Gall hyn arwain at weithredu 
i adennill y ddyled a ffi taliad hwyr. Os bydd 
y trydydd parti yn methu â thalu, bydd y 
myfyriwr yn atebol i dalu cost y cwrs. Os 
byddwch yn tynnu’n ôl o’r cwrs, mae’n 
bosibl y byddwch yn parhau i fod yn atebol i 
dalu’r costau yn unol â’n polisi ad-daliadau.

Ad-daliadau 
Os ydym yn canslo dosbarth neu’n symud 
grŵ   p i ddiwrnod, amser neu leoliad 
gwahanol nad yw’n addas i chi, byddwn yn 
ad-dalu’r ffioedd cwrs yn llawn. Ar wahân 
i’r amgylchiadau hyn, ni fydd y Coleg yn 
ad-dalu ffioedd cwrs fel rheol. Yn dibynnu 
ar yr amgylchiadau, gallai ffi weinyddu gael 
ei chodi am ad-daliadau.

Polisi canslo  
Os nad yw dosbarthiadau’n llawn, cânt 
eu canslo neu eu cyfuno â dosbarth arall. 
Bydd y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y 
rhaglenni hyn yn cael gwybod am unrhyw 
newid cyn dechrau’r cwrs. Os yw’n briodol, 
bydd dewisiadau eraill yn cael eu cynnig 
iddynt. I gael rhagor o fanylion am ein polisi 
canslo, cysylltwch â ni ar 01792 284000.

Disgowntiau
Byddai rhai o’n cyrsiau wedi cael eu cynnig 
o’r blaen gyda disgownt neu gonsesiwn. 
Eleni, rydym wedi gosod y costau ar gyfer y 
cyrsiau hyn ar y pris is i’r holl ddysgwyr.

Gwybodaeth am dalu


