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Dysgwch ragor am y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi, yn 
ogystal â’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr.

Campws Gorseinon: 5.30-7.30pm

Nos Lun 14 Tachwedd 2022
Nos Lun 16 Ionawr 2023
Nos Lun 6 Mawrth 2023

Campws Tycoch: 5.30-7.30pm

Nos Lun 21 Tachwedd 2022
Nos Lun 23 Ionawr 2023
Nos Lun 13 Mawrth 2023

Campws Llwyn y Bryn: 5.30-7.30pm

Nos Fawrth 22 Tachwedd 2022
Nos Fawrth 24 Ionawr 2023
Nos Fawrth 14 Mawrth 2023

Llys Jiwbilî: 5.30-7.30pm

Nos Fercher 16 Tachwedd 2022 
Nos Fercher 8 Mawrth 2023
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Sylwch, oherwydd Covid-19, mae’n 
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Cadwch lygad ar ein gwefan neu’r 
cyfryngau cymdeithasol am yr 
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gcs.ac.uk/cy/open-event-registration
gcs.ac.uk/cy/coronavirus-updates

      

Nosweithiau 

agored

Os hoffech gael y 
cyhoeddiad hwn mewn 
fformat arall ffoniwch 
01792 284000.



71-72 
 

73

74

75-76

77-78

79

80

81

81

35 
 
 

36

37-40 
 
 

41-42

43-44

45-46

47-48

49

50-53

54-56

57-59 

60

61

62

63-65 

65

67

68-69

70

15-16 
 
 

17 
 
 
 
 

18-19 
 
 

19

20-21 
 
 
 
 
 

22 

22

23-24 
 

24 

25-26 
 
 
 

 
27 

 

28-30 
 
 
 
 
 

30

31 

32 

33-34 

34

Cyrsiau 
Galwedigaethol

Cyrsiau Safon Uwch Prentisiaethau

Darpariaeth linol 
Gofynion mynediad safonol 
Ailsefyll arholiadau TGAU 
Canlyniadau

Anrhydeddau CGA 
Rhwydwaith Seren 
HE+ 
Rhaglen i Baratoi ar gyfer Rhydgrawnt 
Cymorth tiwtorial 
Ceisiadau i astudio meddygaeth 

Celfyddyd Gain 
Cyfathrebu Graffig 
Ffotograffiaeth 
Dylunio Tecstilau

Yr Amgylchedd Adeiledig

Cyfrifeg 
Y Gyfraith 
Astudiaethau Busnes 
Busnes - Cwrs Carlam  
(Diploma Lefel 3) 
Troseddeg (Diploma Lefel 3) 
Economeg

Cyfrifiadureg 
Technoleg Ddigidol 

Electroneg

Saesneg Iaith 
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth 
Saesneg Llenyddiaeth

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a  
Gofal Plant

Hanes yr Hen Fyd 
Gwareiddiad Clasurol 
Daearyddiaeth 
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 
Hanes 
Astudiaethau Crefyddol

Ffrangeg 
Sbaeneg 
Cymraeg - Ail Iaith

Mathemateg 
Mathemateg Bellach 
Bioleg 
Cemeg 
Daeareg 
Ffiseg 
Gwyddor Feddygol (Diploma Lefel 3) 

Astudiaethau’r Cyfryngau

Cerddoriaeth 
Technoleg Cerdd

Dawns 
Drama

Seicoleg 
Cymdeithaseg

Addysg Gorfforol

Cymorth tiwtorial 
Cyrff dyfarnu 
Gofynion mynediad safonol 
Ailsefyll arholiadau TGAU

Dilyniant i AB

Celf a Dylunio 
Ffotograffiaeth 
Celf a Dylunio  
(Diploma Sylfaen)

Amgylchedd Adeiledig

Busnes

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfrifiadura a Thechnoleg 

Y Cyfryngau Creadigol

Peirianneg

Gwallt, Harddwch a Holisteg

Iechyd, Gofal Cymdeithasol  
a Gofal Plant

Garddwriaeth

Cerbydau Modur

Cerddoriaeth

Y Celfyddydau Perfformio a 
Chynhyrchu yn y Theatr

Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwyddoniaeth

Chwaraeon

Teithio a Thwristiaeth

Cyflwyniad 
Gofynion mynediad safonol 
Llwybrau prentisiaeth

Busnes a Chyfrifeg

Cyfrifiadura a Thechnoleg

Amgylchedd Adeiledig

Peirianneg

Ffasiwn a Thecstilau

Gofal Plant

Cerbydau Modur

Gwyddoniaeth 

Methu gweld yr hyn rydych 
yn chwilio amdano? Rydym 
hefyd yn cynnig: 

Mynediad i addysg uwch
Mae’r cyrsiau hyn yn addas i’r rhai 
sy’n 18 oed neu hŷ  n a byddant yn 
eich paratoi ar gyfer mynediad i 
addysg uwch.

gcs.ac.uk/cy/access

Addysg uwch
Rydym yn cynnig cyrsiau Gradd, 
Gradd Sylfaen, Diploma Cenedlaethol 
Uwch (HND), Tystysgrif Genedlaethol 
Uwch (HNC) a chymwysterau 
proffesiynol mewn nifer o feysydd 
pwnc.

gcs.ac.uk/cy/higher-education

Cyrsiau rhan-amser
Rydym yn cynnig amrywiaeth 
eang o gyrsiau academaidd a 
galwedigaethol.

gcs.ac.uk/cy/part-time  

Hyfforddiant busnes
Rydym yn cynnig atebion i gyflogwyr 
sydd am gael y gorau allan o’u staff.

gcs.ac.uk/cy/employers
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Mark Jones 
Pennaeth a Phrif Weithredwr

Croeso
Os ydym wedi dysgu unrhyw beth o heriau’r 
blynyddoedd diwethaf, pwysigrwydd addysg 
yw hwnnw. Dewis beth rydych am ei astudio 
ar ôl gadael yr ysgol yw un o’r penderfyniadau 
pwysicaf y byddwch yn ei wneud, a gwyddom fod 
darpar fyfyrwyr a’u rhieni yn gyffredinol yn seilio’r 
penderfyniadau hyn ar dri ffactor, ac mae pob un 
o’r rhain yn gryfderau cydnabyddedig yn y Coleg hwn:

Dewis ac amrywiaeth y cyrsiau sydd ar gael

Ansawdd yr addysgu a chanlyniadau ein 
myfyrwyr

Y cyfleoedd ar gyfer dilyniant ar ôl cwblhau’r 
cwrs.

Gall astudio mewn coleg mawr gynnig llawer o fanteision 
i bob un o’n myfyrwyr o ran dewis. Yng Ngholeg Gŵyr 
Abertawe mae’r rhain yn cynnwys dros 40 o bynciau 
Safon Uwch a 40 o bynciau galwedigaethol ar amryw 
o lefelau. 

Ond nid yw’r maint mwy hwn yn golygu ein bod yn 
cyfaddawdu ar ansawdd ein cyrsiau nac ar brofiad 
myfyrwyr. Mae gan y Coleg un o’r enwau cryfaf yng 
Nghymru am ddysgu ac addysgu o ansawdd uchel – nid 
yn unig ar gyrsiau Safon Uwch, ond hefyd ar draws 
ein rhaglenni galwedigaethol, ac mae llwyddiannau ein 
myfyrwyr yn arwain y sector.

Mae’r maint mwy hwn hefyd yn rhoi modd i ni ddarparu 
gwasanaeth cymorth helaeth i fyfyrwyr. Mae gennym 
dros 50 o staff amser llawn mewn rolau nad ydynt yn 
rhai addysgu, sy’n wynebu myfyrwyr e.e. hyfforddwyr 
bugeiliol, swyddogion cymorth myfyrwyr, cynghorwyr lles 
a chydlynwyr lles. Yn ogystal, mae gennym ystod eang o 
weithgareddau a chymorth ar-lein ar gael trwy CGA a Chi 
a CGA Egnïol.

Mae hefyd yn golygu bod mwy o gyfleoedd i symud 
ymlaen, boed i brifysgol flaenllaw, prentisiaeth, gyrfa neu 
hyd yn oed symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg. 

Yn 2022, aeth dros 1,000 o’n myfyrwyr ymlaen i’r 
brifysgol, gan gynnwys dros 200 sydd wedi sicrhau 
lleoedd yn un o brifysgolion Russell Group. 

Mae ein myfyrwyr hefyd wedi bod yn llwyddiannus 
iawn mewn digwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 
gyda 20 o ddysgwyr o feysydd sy’n cynnwys dylunio 
graffig, peirianneg electronig, gwyddoniaeth, therapi 
harddwch, cerddoriaeth a lletygarwch yn ennill medalau. 
Yn ystod blynyddoedd blaenorol, mae myfyrwyr Coleg 
Gŵyr Abertawe wedi cynrychioli’r DU yn nigwyddiadau 
Ewropeaidd a WorldSkills – ac mae hyn yn debygol o 
barhau.

Ein nod yw helpu ein holl fyfyrwyr i gyflawni eu potensial 
unigol. A dyma lle mae Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe 
yn chwarae rhan, gan sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn 
cael cymorth unigol ar un o bum llwybr dilyniant ar ôl 
iddynt orffen eu cwrs:

1. Cynnig i brifysgol yn y DU
2. Cwrs addas arall yn y Coleg
3. Cyflogaeth
4. Prentisiaeth sy’n gysylltiedig ag anghenion  

Abertawe a rhanbarth de-orllewin Cymru
5. Cymorth cyflogadwyedd personol i’w helpu i  

gael swydd.

Rydym bob amser yma i’ch helpu i wneud y penderfyniadau 
hyn ac felly mae croeso i chi gysylltu â ni.

Covid-19

Mae Covid-19 yn parhau i gael effaith ar fywydau ledled y 
byd ac rydym yn deall efallai eich bod yn poeni ynghylch 
sut y bydd hyn yn effeithio ar eich astudiaethau yn y 
Coleg.

Gallwn eich sicrhau ein bod yn cymryd yr holl ragofalon 
angenrheidiol, gan ddilyn arweiniad gan Lywodraeth 
Cymru, i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig y profiad 
dysgu gorau o safon uchel i chi. 

gcs.ac.uk/cy/coronavirus-updates
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Storïau llwyddiant
Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵ   yr 
Abertawe yn dathlu set wych o ganlyniadau 
Safon Uwch a galwedigaethol Lefel 3. 

Y gyfradd basio gyffredinol eleni ar gyfer Safon Uwch yw 99%, gyda 
1,220 o gofrestriadau arholiadau ar wahân. Roedd 42% o’r graddau 
hyn yn A*-A, 70% yn A*-B ac 87% yn A*-C. 

Cafodd cyfanswm o 236 o raddau A* eu dyfarnu i’n dysgwyr Safon 
Uwch eleni. Mae hyn yn 19% o’n graddau cyffredinol, 2% yn uwch 
na Chymharydd Cenedlaethol Cymru ar gyfer A*.

Cyfradd pasio gyffredinol Safon UG yw 94%, gyda 67% o’r graddau 
hynny yn raddau A-C a 49% yn raddau A-B. Roedd 1,631 o 
gofrestriadau arholiadau ar wahân ar gyfer Safon UG. 

Mae canlyniadau galwedigaethol y Coleg hefyd yn gryf eleni gyda 
44% o fyfyrwyr Lefel 3 Diploma Estynedig yn cael o leiaf un radd 
Rhagoriaeth.

Bydd dros 1,000 o’n myfyrwyr nawr yn symud ymlaen i brifysgolion 
ym mis Medi, gan gynnwys Rhydychen, Caergrawnt a phrifysgolion 
Russell Group eraill ledled y DU. 

“Dwi’n credu mai’r cyfuniad o waith caled ac ymrwymiad gan 
fyfyrwyr ynghyd â safon uchel yr addysgu a’r cymorth sydd ar gael 
yn y Coleg – a chafodd llawer ohono ei ddarparu wyneb yn wyneb 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf – sy’n gyfrifol yn y pen draw am y 
canlyniadau ardderchog hyn,” dywedodd y Pennaeth Mark Jones.  C
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Myfyrwyr y Coleg yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cipio 20 medal yn 
y gyfres ddiweddar o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau 
Cymru.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau 
yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a 
phrentisiaid herio, meincnodi a chodi eu sgiliau drwy gymryd 
rhan mewn cystadlaethau ar draws amrywiaeth o sectorau.

Mae’r cystadlaethau yn rhoi cyfle i ddysgwyr galwediagethol 
arddangos eu sgiliau a chael cydnabyddiaeth amdanynt 
yn y sector o’u dewis a symud ymlaen i gystadlaethau 
cenedlaethol a rhyngwladol.

Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymorth a’i rhedeg gan 
rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig 
ar waith a sefydliadau dan arweiniad cyflogwyr, mae’n 
cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n cyd-fynd â 
WorldSkills ac anghenion economi Cymru.

Enillwyr Coleg Gŵyr Abertawe 
2022 yw:

Aur

• Bethanie Boniol – Dylunio Graffig
• Dylan Phillips – Electroneg Ddiwydiannol
• Evan Coombs – Technegydd Labordy.

Arian

• Teigan Macauley – Therapydd Harddwch
• Teagan Thomas – Colur y Cyfryngau Creadigol
• David O’Neill – Electroneg Ddiwydiannol
• Stanislav Shuvaev – Roboteg Ddiwydiannol
• Steffan Weaver – Roboteg Ddiwydiannol
• Hannah Morris – Cerddoriaeth Boblogaidd
• Johan Davies – Cerddoriaeth Boblogaidd
• Kacey-Leigh Milward – Cerddoriaeth Boblogaidd
• Louis Morris – Cerddoriaeth Boblogaidd
• Aaron Williams – Cerddoriaeth Boblogaidd
• Dylan Diamond – Gwasanaethau Bwyty.

Efydd

• Erin McCormick – Therapydd Harddwch
• Olivia Lewis – Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn
• Sami-Jo Samuel – Sgiliau Cynhwysol Gofal Plant
• Chloe Davies – Sgiliau Cynhwysol Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol
• Joshua Barlow – Technegydd Labordy
• Morgan Howell – Plymwaith a Gwresogi.

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda pherfformiad ein holl 
ddysgwyr sydd wedi cystadlu eleni,” dywedodd Deon y 
Gyfadran a’r Cennad Sgiliau, Cath Williams. “Fe wnaeth pob 
un o’n cystadleuwyr arddangos ymroddiad ac ymrywmiad 
eithriadol wrth wneud eu ffordd drwy’r broses gystadlu. 
Mae ennill 20 medal – 3 medal Aur, 11 medal Arian a 6 
medal Efydd – yn goron ar y cyfan!

“Fel Coleg, rydyn ni’n hynod falch o sgiliau ein dysgwyr 
galwedigaethol sydd yn dyst i’r profiadau dysgu ac addysgu 
ardderchog y mae ein timau addysgu yn eu darparu. 
Mae llwyddiant y cystadleuwyr ar draws holl feysydd y 
cwricwlwm yn arbennig o braf, ac yn dathlu ehangder ein 
darpariaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ein blwyddyn 
gyntaf fel Canolfan Rhagoriaeth Sgiliau y DU.”
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Gwobrau Myfyrwyr 2022

Prosiect tirlunio uchelgeisiol yn  
symud i gyfnod 2
Mae myfyrwyr tirlunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe 
wedi bod wrthi’n gorffen gardd goffa arbennig iawn 
ar Gampws Tycoch.

A diolch i gymorth ariannol parhaus yr elusen 
amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus a 
Llywodraeth Cymru, mae’r dysgwyr nawr yn troi eu 
sylw at ail brosiect sy’n agos iawn at eu calonnau – 
gardd synhwyraidd gwell iechyd.

Roedd llawer o resymau i ddathlu yn nigwyddiad Gwobrau Myfyrwyr 2022.

Am y tro cyntaf ers y pandemig byd-eang, roedd y Coleg yn gallu cynnal 
seremoni wobrwyo wyneb yn wyneb i ddathlu llwyddiannau a 
chyflawniadau ei fyfyrwyr a’i staff.

A lle gwell i gynnal y digwyddiad na lleoliad mwyaf newydd y 
ddinas – Arena Abertawe.

Dychwelodd y cyflwynydd poblogaidd Kev Johns MBE i’r llwyfan 
i lywio’r noson, lle rhoddwyd gwobrau i fyfyrwyr o bob rhan 
o’r Coleg gan gynnwys cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol 
amser llawn, cyrsiau rhan-amser, prentisiaethau, addysg uwch, 
mynediad, a rhaglenni cymorth cyflogadwyedd.

“Mae Coleg Gŵyr Abertawe bob amser wedi mwynhau un o’r 
proffiliau o’r ansawdd uchaf o blith unrhyw sefydliad addysg, nid  
yn unig yng Nghymru ond ledled y DU” meddai’r Pennaeth Mark Jones.

“Mae’r digwyddiad hwn bob amser wedi cael lle arbennig iawn yng 
nghalendr y Coleg. Ac nawr, ar ôl dwy flynedd heriol iawn, mae’n teimlo’n 
arbennig dros ben a dwi wrth fy modd y gallen ni ddathlu gyda’n gilydd 
wyneb yn wyneb.

Roedd y digwyddiad yn arddangosiad ymarferol o dalent myfyrwyr hefyd, 
gydag adloniant yn cael ei ddarparu gan fyfyrwyr Effeithiau Arbennig 
Theatraidd, Gwallt a Cholur y Cyfryngau – a berfformiodd sioe arbennig 
‘Creaduriaid y Goedwig’ i’r gwesteion – a pherfformiad gan FSHTANK, sy’n 
cynnwys myfyrwyr cerddoriaeth galwedigaethol o Gampws Llwyn y Bryn.

Perfformiodd cyn-fyfyriwr arall – Ify Iwobi – y darn cerddorol agoriadol. 
Mae Ify yn bianydd, yn gyfansoddwr caneuon, ac yn gynhyrchydd cyfoes 
Cymreig/Nigeriaidd arobryn sydd wedi perfformio ar draws y byd.

Myfyriwr ar y llwybr carlam i Lyon!!
Mae’r myfyriwr Peirianneg Electronig, Scott Tavner, wedi cael ei 
gofrestru ar y llwybr carlam i gystadlu yng ngharfan WorldSkills 
Lyon ar ôl ei berfformiad rhagorol yn Rowndiau Terfynol 
Cenedlaethol WorldSkills UK 2021.

Mae WorldSkills yn fudiad byd-eang o dros 80 o wledydd, sy’n 
cynorthwyo pobl ifanc ledled y byd trwy hyfforddiant, asesiadau 
a meincnodi seiliedig ar gystadlaethau. Mae cystadlaethau 
WorldSkills yn cael eu hadnabod gan lawer fel y Gemau 
Olympaidd sgiliau, gyda chystadleuwyr yn cael eu hyfforddi 
i ddatblygu eu sgiliau personol a’u sgiliau cyflogadwyedd, yn 
ogystal â’u sgiliau technegol.
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Mae ein Gwarant Coleg Gŵ   yr Abertawe unigryw 
yn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael cymorth 
i symud ymlaen i un o bum llwybr dilyniant ar 
ôl iddynt orffen eu cwrs: prifysgol, cyflogaeth, 
prentisiaeth, cwrs addas arall, neu gymorth 
cyflogadwyedd. 

Dyma rai o’r myfyrwyr sydd wedi dewis un  
o’r llwybrau dilyniant uchod.

Cyflogadwyedd

Cwblhaodd Kieran Richardson gwrs BTEC mewn Busnes a 
phenderfynu aros ymlaen i gwblhau ei gyrsiau lefel uwch yn 
y Coleg hefyd – HND a BA Ychwanegol. 

Yna, ceisiodd gyngor gan ein tîm Rhaglen y Dyfodol i’w helpu 
i ddod o hyd i gyflogaeth addas. Nid yn unig y gwnaethon 
nhw ei helpu i berffeithio ei CV a’i sgiliau cyfweld ond 
gwnaethon nhw weld ei dalent hefyd a chynnig swydd iddo! 
Trwy’r profiad gwerthfawr a gafodd a chymorth parhaus 
y tîm, mae bellach wedi symud ymlaen i rôl Cydymaith 
Cwsmeriaid newydd fel rhan o’i lwybr gyrfa tymor hwy.

Prentisiaeth

Fe wnaeth Laurice Keogh, sydd bob amser wedi ymddiddori 
mewn data, gysylltu â Swyddfa Cyflogaeth a Menter y Coleg, 
sy’n darparu cymorth cyflogadwyedd i fyfyrwyr sy’n ansicr 
ynghylch beth i’w wneud nesaf. 

Cafodd hi gymorth un-i-un i greu CV cystadleuol a chymryd 
rhan mewn cyfweliadau ffug lle derbyniodd adborth 
gwerthfawr. Cafodd hi lawer o brofiad hefyd drwy interniaeth 
haf gyda’n tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Mae Laurice 
bellach wedi ennill prentisiaeth  
gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru wrth astudio gwyddor 
data yn y brifysgol.

Kieran Richardson

Laurice Keogh

Mynd i’r brifysgol

Astudiodd Ahmad Al-Sarireh gyrsiau Safon Uwch mewn 
mathemateg, bioleg a chemeg ochr yn ochr â Bagloriaeth 
Cymru.

Uchelgais Ahmad yw bod yn feddyg. Mae wedi cael cynnig 
lle i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt. Hoffai 
gael ei glinig neu bractis ei hun yn y pen draw.

“Mae’r holl gymorth a ges i gan y Coleg trwy gydol fy 
astudiaethau a’r broses ymgeisio i’r brifysgol wedi bod yn 
anhygoel. Fyddwn i ddim wedi gallu cyflawni’r holl bethau 
hyn heb gymorth a chefnogaeth fy narlithwyr, sydd bob 
amser yn barod i helpu ac maen nhw’n llawn syniadau. 
Roedd gwybodaeth a chyngor gan dîm Anrhydeddau CGA 
(gweler tudalen 17) yn ddefnyddiol iawn wrth lunio fy CV. 
Dwi mor ddiolchgar am eu cymorth.”

Ahmad  
Al-Sarireh



Ein nod yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan naturiol  
o Goleg Gŵ   yr Abertawe trwy feithrin ethos Cymraeg, a 
chefnogi addysg a diwylliant Cymru. 

Ydych chi eisiau siarad â ni yn Gymraeg?
Gallwch. Rhowch wybod i ni beth yw’ch dewis iaith a byddwn yn sicrhau 
ein bod yn gwneud cofnod ohoni ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol. 
Rhowch wybod i ni os hoffech gael eich cyfweliad Coleg yn Gymraeg.

Astudio yn Gymraeg
I ddod o hyd i fodiwlau cyfrwng Cymraeg, gwyliwch am y symbol  
yma yn y disgrifiad o’r cwrs.

Gallwch ofyn am diwtor personol sy’n siarad Cymraeg. Mae rhai 
meysydd dysgu yn cynnig grwpiau tiwtor cyfrwng Cymraeg y gallwch 
fod yn rhan ohonynt. 

Mae’n bwysig cofio bod hawl gennych i gyflwyno gwaith yn Gymraeg, 
hyd yn oed os yw’ch modiwl yn cael ei addysgu yn Saesneg.  

Fy hawliau iaith
Fel siaradwr Cymraeg yng Nghymru, mae gennych hawl i ddelio 
â sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg ac i dderbyn gwasanaethau 
Cymraeg ganddynt.
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Defnyddio’ch Cymraeg

Cymerwch ran!
Mae nifer o gyfleoedd cyffrous ar gael drwy gyfrwng y 
Gymraeg, fel bod yn Llysgennad yr Iaith Gymraeg, cystadlu 
yn Eisteddfod yr Urdd a chymryd rhan mewn diwgyddiadau 
Cymraeg.

Bob blwyddyn, i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, rydyn ni’n cynnal 
Wythnos Gymraeg yn y Coleg i ddathlu popeth sy’n ymwneud 
ag iaith a diwylliant Cymru!

Yn ystod y dathliad eleni, cafwyd cerddoriaeth Gymraeg fyw, 
dosbarth meistr gan y pen-cogydd seren Michelin Hywel 
Griffith, anerchiad gan y cyflwynydd teledu Emma Jenkins, 
gweithdai celf, cwisiau, coffi a llawer o deisennau!

Cymdeithas Gymraeg
Rydyn ni’n cynnal sesiwn 
Cymdeithas Gymraeg lle gallwch 
chi ddod i ymarfer eich sgiliau a 
chymryd rhan mewn pob math 
o weithgareddau allgyrsiol. 
Cewch gyfle hefyd i drefnu 
gweithgareddau o’ch dewis gyda’r 
tîm Cymraeg.

Enillodd Abigail Richards-Williams deitl 
Myfyriwr y Flwyddyn Yr Iaith Gymraeg 2022. 

Yn ystod ei chyfnod yn y Coleg, chwaraeodd 
Abby ran weithredol mewn gweithgareddau 
Cymraeg. A hithau’n Llysgennad Cymraeg 
sy’n angerddol am yr iaith Gymraeg, mae 
Abby wedi gweithio’n ddiflino ac yn annibynnol 
yn ystod yr holl ddigwyddiadau Cymraeg 
fel Diwrnod Shwmae, Diwrnod Hawliau’r 
Gymraeg, Diwrnod Santes Dwynwen a’r 
Wythnos Gymraeg. 

Cysylltwch â’n Swyddog Ymgysylltu â’r 
Gymraeg i wybod am yr holl fanteision sy’n 
gysylltiedig â bod yn Llysgennad Cymraeg.
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Angen cyngor a chymorth?
Mae ein tîm Gwasanaethau 
Myfyrwyr yn rhoi gwybodaeth, 
cymorth a chyngor ar bopeth o 
opsiynau cwrs i gyllid. Gallant 
roi cyfarwyddyd diduedd a 
phroffesiynol i chi drwy gydol y 
broses ymgeisio.

Cyfarwyddyd gyrfaoedd
Mae Cynghorwyr Gyrfa Cymru yn 
gweithio yn y Coleg trwy gydol y 
flwyddyn academaidd a gallant eich 
helpu chi i gynllunio eich cam nesaf.

Llyfrgelloedd
Mae gennym lyfrgelloedd ar 
Gampysau Gorseinon, Tycoch a 
Llwyn y Bryn, a’u bwriad yw eich 
helpu gyda’ch astudiaethau. Mae 
gan bob cwrs Gynghorwr Llyfrgell 
fydd yn cydweithio â’ch darlithydd 
i sicrhau eich bod yn gwneud y 
gorau o’ch llyfrgell.

Swyddogion 
Cymorth Myfyrwyr
Mae’r swyddogion yn darparu 
cymorth cyfrinachol i unrhyw 
fyfyriwr sydd ei angen, gan 
gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal 
neu sy’n gadael gofal, gofalwyr 
ifanc, myfyrwyr â phroblemau 
iechyd meddwl neu ddigartrefedd.

Cymorth gyda mathemateg  
a Saesneg
Gellir cynnwys elfennau llythrennedd 
a rhifedd mewn cyrsiau.

Gwasanaethau iechyd
Gallwch drafod iechyd a dewisiadau 
ffordd o fyw yn gyfrinachol â’n 
Cynghorwyr Iechyd Myfyrwyr. 

Mae pob myfyriwr yn gallu edrych 
ar wefan togetherall hefyd i gael 
cymorth iechyd meddwl. Mae gan 
y wefan ymarferwyr hyfforddedig 
sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 
dydd y flwyddyn.

Diolch i gymorth gan Lywodraeth 
Cymru, rydym yn cefnogi ymgyrch 
#DiweddTlodiMislif trwy roi 
eitemau ar gyfer y mislif am ddim 
i’n myfyrwyr.

Cymorth dysgu ychwanegol
Mae cymorth arbenigol ar gael 
i fyfyrwyr ag anghenion dysgu 
ychwanegol neu anableddau. 
Mae hyn yn cynnwys cymorth 
yn y dosbarth, gweithdai, offer 
arbenigol a meddalwedd addysgol.

Rhowch wybod i ni pan fyddwch 
yn ymgeisio i sicrhau y gallwn roi’r 
cymorth iawn i chi.

Mae rhaglen y Dyfodol yn becyn cynhwysfawr o 
gymorth cyflogadwyedd sydd ar gael i fyfyrwyr 
Coleg Gŵyr Abertawe.  

Fel rhan o Warant Coleg Gŵyr Abertawe, mae 
rhaglen y Dyfodol yn darparu cyngor a chymorth 
wedi’u targedu ar opsiynau cyflogaeth a 
phrentisiaeth, yn ogystal â mynediad i gymorth 
cyflogadwyedd parhaol. Mae rhaglen y Dyfodol hefyd yn gallu 
cynorthwyo myfyrwyr i ddod o hyd i gyflogaeth ran-amser wrth ddilyn 
eu hastudiaethau. 

Bwriad ein cwricwlwm yw ateb 
anghenion myfyrwyr ag anghenion 
dysgu ychwanegol. 

Byddwch yn dilyn 
rhaglen ddysgu sy’n 
adlewyrchu’ch 
dyheadau a bydd 
yn eich helpu i 
ennill y sgiliau 
sydd eu hangen 
arnoch ar gyfer 
bywyd oedolyn.  

Mae’r rhaglen astudio amrywiol yn dilyn 
pedwar maes:  
• Sgiliau byw’n annibynnol 
• Iechyd a lles 
• Cyflogadwyedd 
• Cynhwysiant cymunedol.

Rydym yn credu’n gryf mewn 
integreiddio myfyrwyr ym mywyd y 
Coleg, gyda chymorth llawn gan staff 
cymwysedig a phrofiadol iawn.

Bydd myfyrwyr SBA hefyd yn cael 
cyfleoedd i gymryd rhan mewn 
cystadlaethau chwaraeon a sgiliau 
cenedlaethol.

Gallai dysgwyr o’r adran hon symud 
ymlaen i:
• Gyflogaeth am dâl
• Cyflogaeth gyda chefnogaeth
• Interniaeth gyda chefnogaeth
• Addysg bellach ar lefel uwch
• Gwasanaethau oedolion
• Cyflogaeth amser llawn neu ran-amser
• Cyrsiau rhan-amser.

Sgiliau Byw’n 
Annibynnol (SBA)

Mae’r Coleg 
wedi datblygu 
partneriaethau 

ardderchog gyda 
chyflogwyr blaenllaw 

yn Abertawe.

Myfyrwyr yn cymryd rhan 

mewn sesiwn ioga.



Mae Bagloriaeth Cymru’n canolbwyntio 
ar wella’ch hyder a’ch sgiliau 
cymdeithasol ac mae’n cynnig gwell 
dealltwriaeth o fentrau, gwleidyddiaeth 
a materion cyfoes. Ystyrir y sgiliau hyn 
yn hynod werthfawr gan gyflogwyr a 
sefydliadau addysg uwch. 

Yr elfennau allweddol yw: 
• Prosiect unigol
• Her menter a chyflogadwyedd
• Dinasyddiaeth fyd-eang
• Her gymunedol.

Gallwch gwblhau’r cymhwyster hwn yn 
Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Cymorth ariannol 
Mae amrywiaeth o ffrydiau cyllid ar gael i fyfyrwyr cymwys 
sy’n astudio cwrs amser llawn, gan gynnwys:
• Lwfans Cynhaliaeth Addysg
• Grant Dysgu Llywodraeth Cymru
• Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn.

Gall y cyllid hwn eich helpu i dalu am eich astudiaethau a’r 
cyfarpar sy’n hanfodol ar gyfer eich cwrs. Gall ein tîm cyllid 
helpu i adnabod y math o gymorth ariannol y gallech fod yn 
gymwys i’w dderbyn.

Ffioedd dysgu
Nid yw’r Coleg yn codi ffioedd dysgu ar fyfyrwyr o unrhyw 
oedran o’r Deyrnas Unedig ar gyfer addysg bellach amser 
llawn (15 awr yr wythnos neu fwy).

Costau ychwanegol
Bydd gofyn i bob myfyriwr dalu ffi weinyddu ac ni ellir ei 
had-dalu. 

Ar rai cyrsiau, efallai y bydd rhaid talu costau ychwanegol ar 
gyfer cyfarpar neu ddillad arbenigol. Bydd rhaid i fyfyrwyr 
sy’n gwneud profiad gwaith strwythuredig fel rhan o’u cwrs 
gael gwiriad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

Campws Gorseinon
Mae’r Coleg yn trefnu 
cludiant (gyda South 
Wales Transport) ar 
gyfer myfyrwyr amser 
llawn ar ddechrau 
a diwedd y diwrnod 
Coleg gan godi a gadael 
myfyrwyr yn y mannau codi 
dynodedig. Gallwch ddefnyddio’r 
tocynnau bws hyn ar rwydwaith First Cymru hefyd yn 
ystod y tymor (Llun-Gwener tan 6pm).

Campysau Tycoch, Llwyn y Bryn a Llys Jiwbilî
Mae tocyn bws First Cymru ar gael. Gellir defnyddio’r 
tocyn o fis Medi hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd yn 
Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Darperir bws i fyfyrwyr sy’n teithio i Gampws Tycoch 
o Ddwyrain Abertawe. Mae’r bws (gwasanaeth 61) 
yn dechrau yn Llansamlet ac yn codi myfyrwyr yng 
Ngellifedw, Trallwn, Winsh-wen a Bonymaen, yna mae’n 
mynd yn syth i’r Coleg. Mae’r bws yn gadael Tycoch am 
4.35pm bob nos. 

Gall myfyrwyr sy’n byw yn Llangynydd, Rhosili, Porth 
Einon, Oxwich neu Bennard (ardaloedd sydd heb eu 
gwasanaethu gan First Cymru), ddefnyddio tocyn bws 
National Adventure Travel (NAT).

Cludiant

08

Mae’r tocynnau bws i gyd wedi’u 
cymorthdalu. Bydd rhagor o 
wybodaeth ar gael yn ystod 

nosweithiau agored.
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Bywyd myfyrwyr 
Mae mwy i’r Coleg na’ch astudiaethau yn unig. Rydym am i chi fwynhau’ch amser gyda ni, felly rydym 
yn buddsoddi’n barhaus mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf, yn darparu amrywiaeth o weithgareddau 
allgyrsiol a chyfleoedd gwirfoddoli ac rydym yn sicrhau y cewch gyfle i leisio’ch barn.

Mae nifer o gymdeithasau y gallwch ymuno â 
nhw, o’r clwb cynaliadwyedd i’r clwb ffilmiau 
a’n cymdeithas LGBTQ+. Yn ogystal â hyn, 
rydym yn annog ac yn helpu myfyrwyr i 
ddechrau clybiau newydd! 

Nod CGA Egnïol yw helpu ein myfyrwyr 
i fod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae’n 
cynnal amrywiaeth o weithgareddau o bêl-
fasged i ioga. Mae ein cydlynydd yn agored 
i awgrymiadau newydd, ac felly gallwch 
gysylltu â ni os oes unrhyw beth penodol yr 
hoffech roi cynnig arno.

CGA Egnïol     

Undeb y Myfyrwyr 
Gallwch ddweud eich dweud am sut mae’ch 
Coleg yn cael ei redeg. Mae ein Hundeb y 
Myfyrwyr yn cael ei reoli gan Lywydd Undeb 
y Myfyrwyr amser llawn, etholedig, ac 
mae’n cael ei gynrychioli gan Grŵp Rheoli 
Undeb y Myfyrwyr. Ymunwch â’r Undeb fel 
y gallwch chi a’ch cydfyfyrwyr leisio’ch barn.

Jamil Ahmed,  
Llywydd Undeb y Myfyrwyr



Cyfleusterau 
Yn ogystal â’n cyfleusterau academaidd gwych 
(celf, stiwdios recordio a ffotograffiaeth, labordai 
gwyddoniaeth, ystafelloedd cerbydau modur ac ati), 
mae gennym hefyd:  

Costa Coffee 
Ar Gampws Tycoch a Champws Gorseinon. Mae 
ffreuturau ar bob campws hefyd. 

Ystafelloedd cyffredin 
Gyda Wi-Fi, sgriniau teledu a seddau. 

Bwyty’r 
Vanilla Pod
Mwynhewch 
seigiau wedi’u 
paratoi, eu coginio 
a’u gweini gan 
ein myfyrwyr 
lletygarwch ac 
arlwyo o dan 
lygad barcud darlithwyr sydd wedi treulio nifer o 
flynyddoedd yn gweithio yn rhai o fwytai gorau’r DU. 
Lleolir y bwyty ar Gampws Tycoch. 

Canolfan 
Broadway
Ar Gampws Tycoch 
rydym yn cynnig 
amrywiaeth o 
wasanaethau 
steilio a lliwio 
gwallt yn ogystal 
â thriniaethau harddwch, therapi cyfannol a sba 
moethus i gyd am brisiau cystadleuol. Gwneir pob 
triniaeth gan ein myfyrwyr yn Broadway. 

Canolfan 
Chwaraeon 
Mae’r Ganolfan 
wedi’i lleoli ar 
Gampws Tycoch 
ac mae’n cynnwys 
stiwdio gyflyru 
llawn cyfarpar, 
neuadd chwaraeon amlbwrpas ac ystafell bŵer.  
Mae aelodaeth myfyrwyr ar gael ar ddisgownt.  
Mae gennym ystafelloedd campfa ar Gampws 
Gorseinon hefyd.

10
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Prosiect Cenia
Mae ein Prosiect Addysg Gymunedol Cenia, 
a sefydlwyd yn 2006, yn codi arian i ysgol 
gynradd fach yng Ngorllewin Cenia o’r enw 
Madungu. Oherwydd ein cymorth, mae plant 
yn yr ysgol wedi cael eu bwydo’n ddyddiol ac 
mae athrawon ychwanegol wedi cael eu hurio i 
leihau meintiau dosbarth. 

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ar sawl taith 
i’r ysgol dros y blynyddoedd, i weld sut mae 
eu hymdrechion wedi newid bywydau. Mae 
pob myfyriwr yn cael ei annog i gymryd rhan 
yn yr ymdrechion i godi arian, ac rydyn ni’n 
croesawu syniadau!
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Academi Pêl-droed

Cyfle i hyfforddi a chwarae mewn 
amrywiaeth o gystadlaethau cynghrair a 
chwpan yn lleol a ledled y DU. Mae gan 
ein rhaglen bêl-droed enw rhagorol gyda 
staff profiadol a chymwysedig a thimau 
sy’n chwarae yng nghategori uchaf  
pêl-droed colegau yn y DU.

Mae’n cynnwys amserlen hyfforddi a 
chwarae gynhwysfawr gydag amrywiaeth 
o gyfleoedd ar gyfer y dysgwyr-athletwyr 
mwyaf talentog ac ymrwymedig.

Mae gan y Coleg hanes o lwyddiant 
cynghrair a chwpan gyda thros 20 o’n 
chwaraewyr yn ennill anrhydeddau gyda 
thimau cynrychiolwyr ysgolion a cholegau 
Cymru yn y pum tymor llawn diwethaf.

Academi Rygbi

Yn rhan o Gynghrair Colegau Elit 
Undeb Rygbi Cymru, bydd chwaraewyr 
yn mwynhau cefnogaeth tîm profiadol 
a chymwysedig sy’n cwmpasu pob 
agwedd ar berfformiad rygbi, gan 
gynnwys disgyblaethau 15 bob ochr  
a 7 bob ochr.

Mae ein Hacademi Rygbi yn rhan 
werthfawr o’r Rhaglen Datblygu Rygbi 
a’i nod yw paratoi chwaraewyr ar 
gyfer dilyniant i berfformiadau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol.

Chwaraeon
Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod chwaraeon elit a hamdden ar gael i bob myfyriwr.

Dilynwch ni     GCSFootball_     @GCSRugbyAcademy     @GCSNetball

gcs.ac.uk/cy/school-leavers-sport-academies       11
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Academi Pêl-rwyd

Mae ein Hacademi Pêl-rwyd yn rhoi cyfle 
i fyfyrwyr hyfforddi a chwarae mewn 
amgylchedd perfformiad uchel yn lleol ac  
yn genedlaethol.

Mae Cynghrair ColegauCymru yn darparu 
cystadleuaeth yng Nghymru, ac mae cwpan 
AOC yn fformat bwrw allan cenedlaethol.

Bydd myfyrwyr yn elwa ar hyfforddi profiadol 
a chymwysedig a llwybr datblygu chwaraewyr 
sy’n cwmpasu pob agwedd ar y gêm.

Mae’r Coleg yn cynrychioli Cymru yn rheolaidd 
ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol 
AOC gyda myfyrwyr yn ennill anrhydeddau 
rhyngwladol gyda Phêl-rwyd Cymru.

Rhaglen Athletwyr Elit

Rhaglen gefnogol i fyfyrwyr sy’n 
cystadlu ac yn hyfforddi mewn 
rhaglenni chwaraeon elit allanol gan 
gynnwys criced, athletau, seiclo, 
crefftau ymladd a nofio. 

Mae’r Coleg yn rhoi cymorth trwy 
gynllun mentora i arwain myfyrwyr 
fel athletwyr gyrfa, gan gydbwyso eu 
galwadau academaidd â’u galwadau 
chwaraeon elit. 

Rhoddir lleoedd ar y rhaglen trwy’r 
broses ymgeisio ar ôl cofrestru.

Academi Criced

Mae ein dysgwyr yr Academi Griced 
yn elwa ar sesiynau cryfder a chyflyru, 
mentoriaeth a sesiynau rhwyd trwy’r 
gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn.

Mae rhaglen gemau a chyfle i chwarae 
criced Colegau Cymru (os cânt eu 
dewis) drwy gydol tymor yr haf. 
 

Academi Merched

Rhaglen sy’n rhoi cyfle i fyfyrwragedd 
gymryd rhan mewn chwaraeon. Bydd 
y chwaraeon hyn yn cael eu cefnogi 
gan hyfforddwyr cymwysedig o Undeb 
Rygbi Cymru a Hoci Cymru, a bydd 
timau yn cystadlu yn erbyn colegau 
eraill yn ardal AOC Cymru.

Clwb Syrffio ac Achub 
Bywydau Syrffio

Mae ein clwb syrffio yn darparu ar 
gyfer pob lefel o ddiddordeb ac mae’n 
gwneud defnydd da o draethau gwych 
Bro Gŵyr yn ystod ein cyfnod dewisol 
bob prynhawn dydd Mercher.  

Mae’r clwb syrffio hefyd wedi mynd i 
ddigwyddiadau a chymryd rhan mewn 
cystadlaethau yn y DU yn ogystal â 
theithio i wledydd Ewrop i roi cynnig 
ar leoliadau syrffio newydd fel rhan o 
brofiad ymweliad addysgol.

Clwb Pêl-fasged

Mae Clwb Pêl-fasged y Coleg yn 
chwarae yng nghynghrair AOC 
ColegauCymru ac mae’n cynnig cyfle 
i fyfyrwyr hyfforddi a chwarae yn 
rheolaidd yn ystod eu cyfnod yn y Coleg. 

Mae’r calendr o gemau’n cynnwys y 
Pencampwriaethau Cenedlaethol a 
chystadleuaeth bwrw allan yn y DU.
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Ysgoloriaethau a 
Bwrsarïau Chwaraeon

Mae rhaglen ysgoloriaethau’r Coleg yn 
rhoi cymorth ariannol a mentoriaeth 
i fyfyrwyr dethol. Bydd angen i 
ymgeiswyr ddangos gallu eithriadol yn 
un o’n hacademïau chwareon.

Mae bwrsarïau chwaraeon yn rhedeg 
ochr yn ochr â’r ysgoloriaethau i 
athletwyr o ddisgyblaethau eraill, 
seiliedig ar berfformiad rhagorol.
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Dechrau 
eich taith…

Meddyliwch am y pynciau rydych yn llwyddo 
orau ynddynt a’r hyn rydych yn mwynhau ei 
astudio. 

Mae rhai pynciau’n cael eu hasesu trwy 
arholiadau, ac mae eraill yn cyfuno gwaith cwrs 
ac arholiadau, felly chwiliwch am y cwrs sy’n 
fwyaf addas i chi. Cofiwch edrych ar ofynion 
mynediad y cwrs. 

I gael gwybodaeth fwy manwl am y cwrs ewch i 
gcs.ac.uk/cy/school-leavers

Dewis y cwrs iawn

Dewch i un o’n nosweithiau agored a siarad 
â’n darlithwyr.  

Mae ein cynghorwyr derbyn yn ymweld â llawer 
o ysgolion yn yr ardal ac felly gallwch gael gair â 
nhw neu’ch cynghorwr gyrfaoedd yn yr ysgol.

Nosweithiau agored (pob un 5.30-7.30pm)

Tachwedd 2022 

Gorseinon - Nos Lun 14

Llys Jiwbilî - Nos Fercher 16

Tycoch - Nos Lun 21

Llwyn y Bryn - Nos Fawrth 22

Ionawr 2023

Gorseinon - Nos Lun 16

Tycoch - Nos Lun 23

Llwyn y Bryn - Nos Fawrth 24

Mawrth 2023

Gorseinon - Nos Lun 6

Llys Jiwbilî - Nos Fercher 8

Tycoch - Nos Lun 13

Llwyn y Bryn - Nos Fawrth 14

Siarad â ni

Sylwch, oherwydd Covid-19, mae’n bosibl y bydd 
ein nosweithiau agored yn cael eu cynnal yn 
rhithwir.

Cadwch lygad ar ein gwefan neu’r cyfryngau 
cymdeithasol am yr wybodaeth ddiweddaraf.

gcs.ac.uk/cy/open-event-registration
gcs.ac.uk/cy/coronavirus-updates
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Po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd 
fydd eich siawns o gael lle ar eich cwrs 
dewis cyntaf. 

Pan fyddwch wedi dewis cwrs, gallwch wneud cais 
ar-lein ar ein gwefan gcs.ac.uk/cy

Os ydych yn ddisgybl yn Abertawe, gallwch 
wneud cais trwy Fy Newis fydd yn mynd â chi yn 
uniongyrchol i’n gwefan.

Gwneud cais nawr

Ar ôl i chi wneud cais, bydd ein tîm Derbyn 
yn cysylltu â chi a’ch gwahodd i gyfweliad. 

Rydym am wneud yn siŵr bod gennych yr holl 
gymorth sydd ei angen arnoch drwy gydol y 
broses ymgeisio a’ch bod yn dewis y cwrs sy’n 
iawn i chi. Mae ein staff ar gael i ateb unrhyw 
gwestiynau sydd gennych am y cwrs a’r Coleg.

Cewch eich gwahodd i ddod i’r Coleg i 
gofrestru ar ôl gorffen eich arholiadau TGAU.

Peidiwch â phryderu os nad ydych yn cael y 
canlyniadau TGAU roeddech chi’n eu disgwyl 
neu roedd eu hangen arnoch i ddilyn y cwrs o’ch 
dewis – dewch i’ch apwyntiad a gallwn fynd trwy’r 
opsiynau gyda chi. Mae cwrs ar gael i bawb.

Mae bywyd myfyriwr yn dechrau gyda llawer 
o weithgareddau i’ch helpu i ymgartrefu yn 
y Coleg a gwneud ffrindiau newydd. 

Byddwch hefyd yn cwrdd â’ch tiwtor, cael eich 
amserlen a phopeth arall sydd ei angen arnoch  
i sicrhau bod eich taith fel myfyriwr yn dechrau’n 
dda!

Eich cynnig Coleg

Dechrau eich taith 

Cofrestru3 5
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I gysylltu â’r tîm Derbyn, e-bostiwch 
admissions@gcs.ac.uk



Cyrsiau Safon Uwch 
Addysgir y cyrsiau hyn ar Gampws Gorseinon. 
Mae’r Coleg yn cynnig bron 40 o bynciau Safon 
Uwch, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu 
cynnig ar lefel TGAU. 

Ym mhob un o’r pynciau Safon Uwch, mae’r flwyddyn 
astudio gyntaf yn cael ei galw yn Safon UG (sydd fel 
arfer yn 40% o’r dyfarniad Safon Uwch llawn) a bydd 
arholiadau allanol fel arfer yn digwydd ar ddiwedd y 
flwyddyn gyntaf. 

Safon U2 yw’r ail flwyddyn astudio sydd fel arfer yn 
60% o’r dyfarniad Safon Uwch llawn ac mae hefyd 
yn cynnwys arholiadau allanol. Gallech chi ddechrau 
pwnc UG newydd hefyd yn yr ail flwyddyn astudio.

Addysgu llinol 
Os dewiswch gymryd un o’r pynciau Safon Uwch hyn 
– Cyfrifeg, Technoleg Cerdd, Hanes yr Hen Fyd, 
Y Clasuron, Dawns, Electroneg neu Ddaeareg – 
gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am ddarpariaeth 
linol yn eich cyfweliad.

Mae darpariaeth linol yn golygu efallai na fydd 
gennych yr opsiwn o sefyll arholiad UG ar ddiwedd 
eich blwyddyn gyntaf.

Yn 2022, aeth dros 200  

o fyfyrwyr i rai o’r prifysgolion 

gorau yn y DU – gan gynnwys 

Rhydychen, Caergrawnt, Coleg 

Imperial Llundain, Bryste, 

Caerwysg ac Ysgol  

Economeg Llundain.

Ailsefyll arholiadau TGAU

Peidiwch â phryderu os na chawsoch y graddau 
ar gyfer Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth 
neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), gallwch ailsefyll yr 
arholiadau hyn yn eich blwyddyn gyntaf.

Gofynion mynediad safonol

Saith TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys 
Saesneg. Mae Mathemateg yn ddymunol hefyd. 
Bydd gofynion mynediad penodol i’w gweld ym 
manylion y cwrs unigol.

Roedd dros 1,000 o’n myfyrwyr wedi symud ymlaen i’r brifysgol yn 
2022.

15 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/a-levels-and-gcses        
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Pwnc A*% A*-A% A*-B% A*-C% A*-E%

Addysg Gorfforol 28% 60% 92% 96% 100%

Astudiaethau Crefyddol 10% 40% 70% 70% 80%

Astudiaethau'r Cyfryngau 6% 18% 65% 94% 100%

Bioleg 30% 60% 79% 95% 100%

Busnes 6% 23% 64% 87% 100%

Celf a Dylunio (Celfyddyd Gain) 13% 42% 67% 79% 100%

Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth) 29% 63% 96% 96% 100%

Celf a Dylunio (Dylunio Graffig) 25% 50% 75% 100% 100%

Celf a Dylunio (Dylunio Tecstilau) 21% 36% 50% 86% 100%

Cemeg 41% 79% 93% 99% 100%

Cerddoriaeth 25% 50% 75% 100% 100%

Cyfrifeg 4% 18% 50% 71% 100%

Cyfrifiadureg 10% 24% 52% 86% 100%

Cymdeithaseg 1% 5% 29% 63% 91%

Cymraeg Ail Iaith 100% 100% 100% 100% 100%

Daeareg - - 40% 80% 80%

Daearyddiaeth 29% 51% 73% 90% 100%

Dawns - 17% 50% 67% 100%

Drama a Theatr 7% 29% 64% 64% 100%

Economeg 10% 19% 45% 74% 100%

Electroneg - 18% 24% 41% 94%

Ffiseg 21% 50% 69% 79% 100%

Ffrangeg 13% 63% 75% 88% 100%

Gwareiddiad Clasurol 25% 75% 100% 100% 100%

Hanes 18% 39% 79% 98% 100%

Hanes yr Hen Fyd 80% 100% 100% 100% 100%

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a  
Gofal Plant

8% 33% 83% 94% 97%

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 9% 55% 95% 100% 100%

Mathemateg 30% 51% 66% 76% 98%

Mathemateg Bellach 41% 71% 88% 88% 94%

Saesneg Iaith 21% 36% 71% 86% 100%

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth 15% 35% 74% 94% 97%

Saesneg Llenyddiaeth 19% 55% 94% 100% 100%

Sbaeneg 29% 43% 43% 100% 100%

Seicoleg 16% 39% 71% 94% 99%

Technoleg Cerdd - - 13% 38% 100%

TGCh 20% 30% 80% 90% 100%

Y Gyfraith 19% 43% 69% 86% 98%

88% 
Graddau A*-C

70% 
Graddau A*-B

43% 
Graddau A*-A

16% 
Graddau A*

Cyfradd 
pasio

99% 

Cafodd cyfanswm o 236 o raddau A* eu dyfarnu i’n dysgwyr Safon Uwch 
eleni. Mae hyn yn 19% o’n graddau cyffredinol, 2% yn uwch na Chymharydd 
Cenedlaethol Cymru ar gyfer A*.

Canlyniadau 2022
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at geisiadau israddedig llwyddiannus i brifysgolion 
Americanaidd.

HE+
Ar wahoddiad Prifysgol Caergrawnt, 
ni yw’r unig goleg yng Nghymru sy’n 
rhedeg rhaglen HE+.

Mae HE+ yn datblygu sgiliau academaidd ac yn 
eich annog i herio eich hunain a’ch gilydd mewn 
amgylchedd cefnogol.

Mae HE+ hefyd yn cael ei hategu gan Raglen Seren 
Llywodraeth Cymru. Mae uchafbwyntiau’n cynnwys:

• Digwyddiad lansio HE+ blynyddol ar y cyd â Choleg 
Churchill, Caergrawnt

• Dosbarthiadau ymestyn misol i brofi pynciau ar  
lefel prifysgol

• Ymweld â Phrifysgol Caergrawnt a’i cholegau 
cyfansoddol ac aros dros nos

• Seminarau rheolaidd a gyflwynir gan Brifysgol 
Caergrawnt i helpu myfyrwyr i baratoi ceisiadau  
i brifysgolion hynod ddethol.

Rhaglen i Baratoi ar gyfer 
Rhydgrawnt 
Mae’r rhaglen hon yn para blwyddyn ac mae’n rhoi 
gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth i fyfyrwyr fel 
y gallant wneud ceisiadau cystadleuol i Rydychen 
neu Gaergrawnt. Trwy sesiynau wythnosol, mae’r 
rhaglen yn rhoi dealltwriaeth i’r myfyrwyr o gais 
Rhydgrawnt, cymorth un-i-un wrth lenwi eu cais a 
goruchwyliaethau sy’n benodol i’r pwnc.

Cymorth tiwtorial
Byddwch yn cael tiwtor personol i helpu i fonitro’ch 
cynnydd academaidd. Gallwch fynychu sesiynau 
tiwtorial mewn grwpiau sy’n cynnwys siaradwyr 
gwadd, gweithgareddau menter, cyfarwyddyd 
gyrfaoedd a chymorth i lenwi ceisiadau UCAS.

Ceisiadau i astudio meddygaeth
Os ydych wedi mynegi diddordeb yn y gwyddorau 
meddygol, milfeddygaeth a fferylliaeth cewch 
sesiynau tiwtorial wythnosol sy’n canolbwyntio 
ar yrfaoedd, cysgodi gwaith, siaradwyr gwadd a 
cheisiadau i brifysgolion. 

Bydd y sesiynau tiwtorial hefyd yn cynnig cyfle i 
drafod materion moesegol cyfoes a’r datblygiadau 
meddygol diweddaraf a chael cyngor ar dechnegau 
cyfweliad. 

Eisiau mynd i brifysgol flaenllaw? Byddwn ni’n eich helpu!

Rhaglen Anrhydeddau
Anrhydeddau CGA yw’r rhaglen cymorth a chyfoethogi 
academaidd i fyfyrwyr a hoffai wneud cais i’r 
prifysgolion gorau yn y DU a thu hwnt.

Yn dechrau yn B12, byddwn ni’n eich cynorthwyo bob 
cam o’r ffordd drwy’r broses ymgeisio i’r brifysgol a’ch 
helpu i wireddu eich dyheadau. 

Mae gennym ni enw cryf am ragoriaeth academaidd ac 
rydym yn hynod falch o lwyddiant ein myfyrwyr sy’n 
cynnwys:
• Dros 25 o gyn-fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholegau 

Rhydgrawnt ar hyn o bryd.
• Dros 40 o fyfyrwyr sydd wedi cael lleoedd 

meddygon, deintyddion a milfeddygon dros y  
ddwy flynedd diwethaf

• Cafodd 227 o fyfyrwyr leoedd ym Mhrifysgolion 
Russell Group yn 2021.

Mae Anrhydedd CGA wedi’i chynnwys ar yr amserlen 
fel rhan o’ch cynnig Safon Uwch a bydd yn eistedd 
ochr yn ochr â’ch pynciau academaidd.

Wrth wraidd ein rhaglen mae ein tiwtorialau her 
academaidd: sesiynau bob wythnos i ddatblygu eich 
sgiliau meddwl a darllen beirniadol, a sgiliau ymchwil. 

Byddwch chi hefyd yn cadw dyddiadaur academaidd 
myfyriol a fydd yn eich cynorthwyo i dreiddio’n 
ddyfnach i’ch pwnc a thrafod syniadau heriol ac 
ymchwil gyda chyfoedion o gyffelyb fryd.  

Bydd myfyrwyr Anrhydeddau CGA yn cael cyfle i 
gymryd rhan yn Academi Seren a Rhaglen HE+ 
Prifysgol Caergrawnt. 

I’r myfyrwyr hynny sydd ag uchelgeisiau i ymgeisio 
am gyrsiau a chyrchfannau prifysgol mynediad-cynnar, 
bydd ein Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt a’n 
Rhaglen Meddygon, Deintyddion a Milfeddygon 
yn darparu cymorth, help a chyfarwyddyd ychwanegol. 

gcs.ac.uk/cy/gcs-honours-programme

Rhwydwaith Seren
Coleg Gŵyr Abertawe yw’r hyb ar 
gyfer Rhwydwaith Seren Abertawe. 

Mae Rhwydwaith Seren, a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru, yn helpu’r myfyrwyr mwyaf galluog yn 
academaidd o bob ysgol wladol i gael mynediad 
i’r prifysgolion gorau yn y byd. Fel yr hyb, rydym yn 
trefnu gweithdai academaidd a gweithgareddau uwch-
gwricwlaidd i fyfyrwyr ar draws yr ardal.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, a chyda chymorth 
Seren, mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe 
hefyd wedi llwyddo i sicrhau lleoedd ysgoloriaeth lawn 
yn ysgolion haf Harvard ac Iâl ac mae hyn wedi arwain 



Cynllunio gyrfa yn y 
celfyddydau creadigol?

Mae cynifer o opsiynau ar 
gael – ewch ati i ymchwilio 
heddiw!

18

Celf a Dylunio
Mae dewis cwrs o fewn y diwydiannau  
creadigol yn gallu arwain at amrywiaeth eang 
o gyfleoedd gyrfa cyffrous. Mae’n sector sydd 
wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf a 
disgwylir i’r duedd hon barhau. 

Celfyddyd Gain (Safon Uwch)
Archwiliad ymarferol o arferion traddodiadol a  
chyfoes ym maes celfyddyd gain.

Cewch eich herio i ddefnyddio amrywiaeth eang  
o ddefnyddiau, technegau a phrosesau a dysgu o 
waith artistiaid eraill.

Mae ffi stiwdio o £30.

Gofynion mynediad penodol:
O leiaf un pas TGAU rhaid bod yn bwnc celf  
a/neu ddylunio.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu’r Radd Sylfaen 
mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau yn y Coleg. 

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig.

Ar y cwrs hwn byddwch yn ymwneud â’r broses 
greadigol o gyfathrebu graffig.

Cewch gyfle i gynhyrchu gwaith ymarferol a 
beirniadol/cyd-destunol mewn meysydd sy’n cynnwys 
darlunio, hysbysebu, dylunio pecynnau, dylunio ar 
gyfer print, graffeg gyfathrebu, graffeg gyfrifiadurol, 
ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau 
cysylltiedig â’r cyfryngau.

Mae ffi stiwdio o £30.

Gofynion mynediad penodol:
Argymhellir gradd C ar lefel TGAU mewn pwnc 
seiliedig ar gelf, ond nid yw’n hanfodol. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn y Coleg.

Astudiaethau pellach mewn meysydd megis dylunio 
graffig, celf a dylunio, dylunio ar gyfer y cyfryngau, 
dylunio amlgyfrwng, ffilm a fideo, hysbysebu a  
rheoli dylunio. 

Cyfathrebu Graffig (Safon Uwch)
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Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i faes creadigol 
ffotograffiaeth.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o wneud 
delweddau ar leoliad ac ymagweddau arbrofol at 
ffotograffiaeth. Yn ystod y cwrs byddwch yn gallu 
defnyddio ein stiwdio llawn adnoddau i gynhyrchu 
delweddau o safon uchel a’n hystafell dywyll 
ffotograffig draddodiadol ar gyfer printio mewn du  
a gwyn. 

Caiff profiad ymarferol ei ategu gan ddealltwriaeth o 
gymwysiadau technegol gan gynnwys ffotograffiaeth 
ffilm draddodiadol a ffotograffiaeth ddigidol. 

Mae ffi stiwdio o £30.

Gofynion mynediad penodol:
Argymhellir TGAU yn un o bynciau’r celfyddydau 
creadigol, ond nid yw’n hanfodol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn y Coleg neu 
astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig.

Gwaith yn y cyfryngau a’r diwydiant ffotograffiaeth.

Ffotograffiaeth (Safon Uwch)

Mae’r cwrs hwn yn ceisio meithrin creadigrwydd.  
Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau 
addurniadol megis printio â llaw, brodwaith a lliwio 
â llaw. Byddwch yn astudio llunio, trin ac addurno 
ffabrigau hefyd.

Cewch gyfle i ddefnyddio ein hoffer diwydiannol 
cyfoes: ysgythrydd/torrwr laser, peiriant brodio 
cyfrifiadurol ac argraffydd fformat eang Mimaki ar 
gyfer ffabrig. 

Cewch eich annog i ddefnyddio defnyddiau 
traddodiadol a llai traddodiadol ac astudio ac 
ymchwilio i waith artistiaid eraill.

Mae ffi stiwdio o £30.

Gofynion mynediad penodol:
Argymhellir gradd C mewn pwnc celf ar lefel TGAU, 
ond nid yw’n hanfodol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Diploma Sylfaen Celf a Dylunio neu’r Radd Sylfaen 
mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau yn y Coleg. 

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig.

Gyrfaoedd ym myd ffasiwn, dylunio patrymau 
arwyneb, dylunio mewnol, dylunio gwisgoedd ffilm/
theatr, hyrwyddo/newyddiaduraeth ffasiwn, addysgu 
neu ddylunio gemwaith tecstilau.

Dylunio Tecstilau - Ffasiwn/Dylunio 
Mewnol (Safon Uwch)

Amgylchedd Adeiledig

Amgylchedd Adeiledig (Safon Uwch)
Mae’r cymhwyster hwn yn datblygu dealltwriaeth y 
dysgwyr o’r amgylchedd adeiledig (e.e. adeiladu tai, 
peirianneg sifil, adeiladau preswyl a masnachol).

Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth fanwl o rolau 
proffesiynol yn y sector amgylchedd adeiledig fel 
penseiri, syrfëwyr, swyddogion iechyd a diogelwch, 
arolygwyr adeiladu a rheolwyr safle.

Bydd y pynciau astudio yn cynnwys:
• Y camau a’r prosesau sy’n ymwneud â chylch bywyd 

yr amgylchedd adeiledig
• Y rolau proffesiynol a thechnegol sy’n ymwneud â’r 

amgylchedd adeiledig
• Arferion Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) a 

rôl meddalwedd BIM yn holl gamau cylch bywyd yr 
amgylchedd adeiledig

• Materion cynaliadwyedd ac arferion cynaliadwy yng 
nghylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

• Natur newidiol arferion yn y sector amgylchedd 
adeiledig dros amser ac yn ystod cyfnodau 
gwahanol.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Mathemateg.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Penseiri, technegwyr pensaernïol, technolegyddion 
pensaernïol, peirianwyr, syrfëwyr, swyddogion iechyd 
a diogelwch, arolygwyr adeiladu, clercod gwaith a 
rheolwyr/goruchwylwyr safle.

Mae’r sector hwn yn tyfu ac yn datblygu, 
gyda’r nod o gyfyngu ar effaith amgylcheddol 
a manteisio ar dechnolegau digidol. I helpu i 
lywio’r mentrau hyn, rhaid i’r diwydiant ddenu 
pobl sydd â ffocws academaidd. 

Bydd y cwrs Safon Uwch newydd sbon hwn yn 
gymhwyster defnyddiol i’r rhai sydd â diddordeb 
mewn gyrfaoedd fel pensaernïaeth, syrfeo a 
rheoli safle adeiladu.
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Coleg Gŵyr Abertawe yw’r 
unig goleg addysg bellach 
yn y DU i ennill statws 
Partner Dysgu Cymeradwy 
Platinwm gan ACCA 
(Cymdeithas y Cyfrifwyr 
Ardystiedig Siartredig).

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall cyfrifoldebau’r 
cyfrifydd a’r effaith y caiff ei argymhellion ar y busnes 
a’r amgylchedd ehangach.

Byddwch yn adeiladu gwybodaeth o’r cysyniadau 
allweddol, egwyddorion a thechnegau sy’n gymwys i 
sefyllfaoedd bywyd go iawn. Byddwch yn datblygu’ch 
gallu i ddatrys problemau mewn ffordd resymegol, 
dadansoddi data mewn ffordd drefnus, gwneud 
dewisiadau rhesymegol a chyfathrebu’n effeithiol.

Ceir opsiwn i astudio cymwysterau gyda’r Gymdeithas 
Technegwyr Cyfrifeg (AAT).

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B o leiaf mewn TGAU Mathemateg a Saesneg. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs HND mewn 
Rheoli Busnes neu AAT.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig.

Cyfrifeg (Safon Uwch) 
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)

Mae’r cwrs hwn yn eich annog i ddatblygu diddordeb 
a dealltwriaeth o’r system gyfreithiol gyfredol yng 
Nghymru a Lloegr.

Mae meysydd astudio ym mlwyddyn un yn cynnwys:
• Deddfu
• Y broses sifil a throseddol
• Personél cyfreithiol
• Cyflwyniad i gyfraith tort.

Mae meysydd astudio ym mlwyddyn dau yn cynnwys:
• Cyfraith hawliau dynol
• Cyfraith trosedd.

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau datrys 
problemau, meddwl yn feirniadol, a dadansoddol cryf 
yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac 
yn ysgrifenedig.

Yn yr ail flwyddyn bydd cyfle gennych i gymryd rhan 
yng nghystadleuaeth Ffug Dreialon y Bar a chystadlu 
am gyfleoedd profiad gwaith gwerthfawr. 

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r Radd Sylfaen  
mewn Cyfiawnder Troseddol.

Graddau prifysgol yn y gyfraith, troseddeg, 
gwleidyddiaeth a phlismona.

Mae cyfleodd gyrfa yn cynnwys mynediad i’r 
proffesiynau cyfreithiol, newyddiaduraeth, plismona 
a’r gwasanaeth sifil.

Y Gyfraith (Safon Uwch)
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Busnes a’r Gyfraith
Ar ôl cwblhau’ch cyrsiau Safon 
Uwch gallech ddefnyddio’ch sgiliau 
trosglwyddadwy i gael hyd i gyflogaeth yn 
y sector busnes a chyllid sy’n tyfu. Neu, 
gallech ddewis aros yn y Coleg ac astudio 
cwrs addysg uwch cysylltiedig gyda ni.



21 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/a-levels-and-gcses        21

Nod y cwrs yw darparu dealltwriaeth gyfannol o 
fusnes a’r penderfyniadau a wneir gan reolwyr mewn 
amrywiaeth o gyd-destunau – byddwch chi’n archwilio 
swyddogaethau craidd fel marchnata, cyllid, adnoddau 
dynol a gweithrediadau. 

Byddwch chi’n datblygu sgiliau dadansoddol, astudio 
strategaeth fusnes, a mesur perfformiad – gan archwilio 
sut mae busnes yn ymateb, yn gwneud penderfyniadau 
ac yn addasu i newid mewn marchnad gystadleuol 
leol, genedlaethol neu fyd-eang hyd yn oed.

Mae pedair prif ran i’r cwrs:
• Cyfleoedd busnes
• Swyddogaethau busnes
• Dadansoddiad a strategaeth busnes
• Busnes mewn byd sy’n newid.

Gofynion mynediad penodol:
Mae gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg 
Iaith yn hanfodol. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND 
mewn Rheoli Busnes neu’r Radd Sylfaen mewn Rheoli 
Digwyddiadau.

Gallech astudio yn y brifysgol neu ddilyn gyrfa yn y 
sector cyhoeddus neu ddechrau’ch busnes eich hun.

Astudiaethau Busnes (Safon Uwch) Troseddeg (Tystysgrif/Diploma Lefel 3) 
Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn yw eich cyflwyno 
i theori a chymhwyso sgiliau troseddeg. Sylwch 
mai’r Dystysgrif yw blwyddyn gyntaf y cwrs, ac mae 
myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i’r Diploma yn yr  
ail flwyddyn.

Mae meysydd astudio yn cynnwys:
• Newid ymwybyddiaeth o drosedd – ennill sgiliau 

i wahaniaethu rhwng myth a realiti yn ymwneud 
â throsedd a chydnabod y gallai cynrychioliadau 
cyffredin fod yn gamarweiniol ac anghywir. 

• Damcaniaethau troseddegol – ennill y sgiliau i 
werthuso’r damcaniaethau hyn a’r dadleuon o  
fewn y damcaniaethau hyn.

Gellir dewis y cwrs ochr yn ochr â phynciau Safon 
Uwch eraill fel y Gyfraith neu Seicoleg.

Gofynion mynediad penodol:
Proffil TGAU cryf, gan gynnwys gradd B o leiaf mewn 
TGAU Saesneg Iaith.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Cyfiawnder Troseddol.

Mae nifer o fyfyrwyr yn mynd i’r brifysgol ac yn dilyn 
gyrfaoedd yn y gwasanaeth prawf, yr heddlu neu’r 
system cyfiawnder troseddol.

Ar y cwrs hwn byddwch yn canolbwyntio ar  
ficro-economeg a macro-economeg.

Mae micro-economeg yn ystyried cwestiynau megis:
• Pam mae prisiau tai mor uchel?
• Oes modd effeithiol o reoli llygredd?
• Ddylai llywodraethau ymyrryd â marchnadoedd?

Mae macro-economeg yn ystyried cwestiynau megis:
• Pam mae targed gan y llywodraeth ar gyfer cyfradd 

chwyddiant a sut mae hyn yn effeithio arnom?
• Beth sy’n digwydd i’r economi os yw pobl yn 

penderfynu gwario mwy?
• Sut mae economi’r DU yn cael ei heffeithio gan 

economïau sy’n datblygu?

Gofynion mynediad penodol:
Proffil TGAU cryf, gan gynnwys gradd B o leiaf mewn 
TGAU Mathemateg a Saesneg.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs HND mewn 
Rheoli Busnes.

Bydd nifer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion 
Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Gallai llwybrau gyrfa yn y dyfodol gynnwys cyllid, 
bancio, cyfrifeg, addysg, yswiriant, meddygaeth a 
pheirianneg.

Economeg (Safon Uwch)Busnes - Cwrs Carlam  
(Diploma Cenedlaethol Lefel 3) 
Cwrs blwyddyn yw hwn sy’n rhoi llwybr carlam i chi 
ennill eich diploma ac fe’i bwriedir ar gyfer dysgwyr 
sydd eisoes wedi dechrau eu hastudiaethau Lefel 3.  
Nod y cwrs yw datblygu sgiliau cyfannol wrth archwilio’r 
meysydd swyddogaethol busnes allweddol.

Mae’r cwrs yn cynnwys nifer o unedau gan gynnwys:
• Archwilio busnes 
• Datblygu ymgyrch farchnata
• Cyllid busnes a phersonol
• Rheoli digwyddiad
• Busnes rhyngwladol
• Egwyddorion rheoli.

Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â dwy Safon Uwch a gellir 
ei astudio yn annibynnol neu ar y cyd â phwnc arall - 
fformat cwrs sy’n unigryw i’r Coleg.

Gofynion mynediad penodol: 
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gyda 
chymwysterau UG presennol neu wedi’u cyfuno â 
Safon Uwch neu feysydd astudio eraill.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND 
mewn Rheoli Busnes neu’r Radd Sylfaen mewn Rheoli 
Digwyddiadau neu gallech astudio yn y brifysgol.
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Disgwylir i nifer y cyfleoedd gwaith ym maes 
technoleg gynyddu 12% erbyn 2024, yn 
enwedig ym meysydd deallusrwydd artiffisial  
a chymwysiadau realiti artiffisial.
Ffynhonnell: Forbes

Cyfrifiadura  
a Thechnoleg

Mae hwn yn faes astudio cyffrous sy’n darparu’r sgiliau 
sylfaenol sydd eu hangen i ddatblygu’r holl gydrannau 
meddalwedd a chaledwedd modern. Cewch gyfle i 
ddatblygu sgiliau rhaglennu ynghyd â gwybodaeth o 
galedwedd a meddalwedd. 

Dylech fod â diddordeb brwd mewn creu’ch rhaglenni 
pwrpasol eich hun i ddarparu atebion i wahanol 
dasgau. 

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Mathemateg. Byddai cymhwyster 
TGAU mewn Cyfrifiadureg/TGCh yn fanteisiol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura 
Cymhwysol neu astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Gyrfaoedd mewn amrywiaeth o ddiwydiannau megis 
ymchwil a datblygiad, animeiddio ffilmiau a rhaglennu.

Bydd y cwrs hwn yn gwella’ch dealltwriaeth o’r 
technolegau digidol a ddefnyddir gan unigolion a 
sefydliadau, gan edrych ar sut maen nhw’n datblygu.

Mae’r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu 
dealltwriaeth o sut mae arloesi mewn technoleg 
ddigidol, a’r lefelau cynyddol o gysylltedd rhyngddynt, 
yn effeithio ar fywydau defnyddwyr a’r gymdeithas 
ehangach.

Mae’r unedau astudio’n cynnwys:
• Arloesi mewn technoleg ddigidol (arholiad ar sgrin)
• Arferion digidol creadigol (yn defnyddio GameMaker 

Studio)
• Systemau cysylltiedig (arholiad ar sgrin)
• Atebion digidol (yn defnyddio systemau cronfeydd 

data RDBMS, ieithoedd sgriptio ac SQL).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs HND 
Cyfrifiadura Cymhwysol.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd am 
ddilyn gyrfa neu gwrs Addysg Uwch sy’n defnyddio 
technolegau digidol.

Technoleg Ddigidol (Safon Uwch)

Cyfrifiadureg (Safon Uwch)
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Peirianneg

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu elfennau academaidd ac 
ymarferol electroneg.

Caiff ei addysgu dros chwe uned ac mae’n cynnwys 
pynciau megis systemau digidol ac analog, cylchedau a 
chydrannau, a phrosiect systemau rheoli rhaglenadwy.

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio systemau 
cyfathrebu a chymwysiadau systemau. Bydd yr uned 
olaf yn brosiect lle byddwch yn dylunio ac yn profi 
system electronig. 

Mae tasgau ar y cwrs hwn yn cynnwys dylunio 
a datblygu rhaglen micro-reoli gan ddefnyddio 
meddalwedd cyfrifiadurol, adeiladu cylched i ateb 
manyleb system, a dylunio a datblygu system  
analog/ddigidol sy’n cynnwys is-systemau neu 
gylchedau llai o faint.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Mathemateg a gradd C mewn 
Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs HND mewn 
Peirianneg Drydanol ac Electronig neu Beirianneg 
Fecanyddol.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol, electroneg 
alwedigaethol neu brentisiaeth yn y sector.

Mae peirianwyr electronig ar flaen y gad o ran 
technolegau’r dyfodol – mae’n gyfnod cyffrous  
i astudio Electroneg!

Electroneg (Safon Uwch)  
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)
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Ar y cwrs hwn gallwch astudio llenyddiaeth trwy 
iaith. Cewch eich cyflwyno i’r ffactorau cyd-destunol 
diddorol sydd wedi llunio gwaith ysgrifennu a 
gwahanol ddarlleniadau testunau.

Byddwch yn cynnig sylwadau ar destunau gwahanol 
(ffuglen a ffeithiol, llafar ac ysgrifenedig) gan 
ddefnyddio’r derminoleg lenyddol ac ieithyddol y 
byddwch yn ei dysgu.

Byddwch yn astudio’r ddrama A Streetcar Named 
Desire, yr hunangofiant Once in a House on Fire ac 
antholeg o farddoniaeth o Brydain ym mlwyddyn un. 
Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio The Color 
Purple a King Lear. Byddwch yn cwblhau prosiect 
gwaith cwrs gan ddadansoddi nofelau a chynhyrchu 
gwaith ysgrifennu creadigol o genre llenyddol penodol.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Saesneg 
Llenyddiaeth yn ofynnol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Mae’r cwrs Safon Uwch hwn yn hanfodol i symud 
ymlaen i astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn 
Saesneg Llenyddiaeth. 

Gyrfaoedd ym myd newyddiaduraeth ac addysgu.

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth 
(Safon Uwch)

Bydd y pwnc hwn yn eich annog i astudio gwahanol 
destunau yn fanylach a gwneud cysylltiadau 
rhyngddynt. 

Cewch eich cyflwyno i rai o’r ffactorau cyd-destunol 
diddorol sydd wedi llunio gwaith ysgrifennu a 
gwahanol ddarlleniadau testunau.

Ym mlwyddyn un byddwch yn astudio Jane Eyre gan 
Charlotte Brontë, A Streetcar Named Desire gan 
Tennessee Williams a barddoniaeth Edward Thomas 
ac Alun Lewis. Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio 
The Merchant’s Prologue and Tale gan Chaucer a King 
Lear gan Shakespeare. 

Byddwch yn cwblhau modiwl gwaith cwrs hefyd ar 
ddau destun rhyddiaith o wahanol gyfnodau. 

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Mae’r cwrs Safon Uwch hwn yn hanfodol i symud 
ymlaen i astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn 
Saesneg Llenyddiaeth. 

Gyrfaoedd ym myd newyddiaduraeth ac addysgu. 

Saesneg Llenyddiaeth (Safon Uwch)

Saesneg

Saesneg Iaith (Safon Uwch)
Mae’r cwrs Safon Uwch hwn yn mabwysiadu 
ymagwedd fforensig at ddadansoddi iaith lafar, print ac 
iaith ar-lein.

Byddwch yn datblygu pecyn cymorth dadansoddol o 
derminoleg ramadegol a damcaniaethau ieithyddol a 
fydd yn eich galluogi i ddadansoddi unrhyw destun. 
Mae blwyddyn dau yn cynnwys modiwlau ar yr iaith 
lafar ac iaith dros amser, a hefyd prosiect ymchwil 
annibynnol.

Byddwn yn canolbwyntio ar sut mae iaith yn adlewyrchu 
ac yn creu pŵer yn ein byd ac yn ystyried sut mae 
pobl yn addasu iaith yn ôl dibenion a chyd-destunau 
gwahanol. Byddwch hefyd yn ysgrifennu mewn 
amrywiaeth o genres ac yn dysgu sut i ddefnyddio eich 
pecyn cymorth i ddadansoddi eich ysgrifennu eich hun.

Gofynion mynediad penodol:
Mae gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith yn ofynnol, 
ac mae gradd B mewn Saesneg Llenyddiaeth yn 
ddymunol hefyd.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudio yn y brifysgol a gyrfaoedd mewn Saesneg 
iaith, ysgrifennu creadigol, newyddiaduraeth, 
hysbysebu a chyfathrebu, ieithyddiaeth fforensig a 
chyfrifiannol, ieithoedd modern, cyfieithu neu addysgu.

Astudiwch Saesneg a bydd y byd i gyd o’ch 
blaen! Mae’n ddewis ardderchog i fyfyrwyr 
sydd am astudio’r celfyddydau, y dyniaethau, 
ieithoedd neu fusnes yn y brifysgol.
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Mae dros bedair miliwn o bobl yn y DU yn 
gweithio ym maes gofal iechyd, ac mae galw 
byd-eang am bobl â chymwysterau proffesiynol.

Iechyd

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant  
(Safon Uwch)
Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl, 
dealltwriaeth a sgiliau i chi sy’n gysylltiedig â 
datblygiad a gofal unigolion. Bydd dysgwyr yn 
datblygu eu dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, 
datblygiad, ymddygiad a lles pobl.

Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth fanwl o 
anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a 
diwylliannol pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal 
a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bob unigolyn 
gymysgedd unigryw o alluoedd ac anghenion. 
Byddwch yn dysgu sut mae’r ddarpariaeth yng 
Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion 
gan gynnwys materion cyfoes megis system gofal 
plant ac iechyd a gofal cymdeithasol foesegol a 
chynaliadwy.

Mae pynciau yn y flwyddyn gyntaf yn debygol o 
gynnwys:
•  Risgiau addasadwy i iechyd, sut mae risgiau 

iechyd yn gallu newid
• Hybu iechyd da.

Yn yr ail flwyddyn, gallwch arbenigo mewn iechyd  
a gofal cymdeithasol neu ofal plant.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Saith gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a Datblygu neu 
Ymarfer Datblygu Plentyndod.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn 
nyrsio, bydwreigiaeth, gwaith cymdeithasol, 
gwyddor barafeddygol, gwyddor feddygol, therapi 
galwedigaethol, therapi iaith a lleferydd, addysgu 
neu seicoleg neu ddod o hyd i gyflogaeth mewn 
gwaith gofal. C
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Myfyrwyr Saesneg yn mynd i’r Gelli

Mae pum myfyriwr Safon Uwch Saesneg o Goleg 
Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig profiad oes – i fod 
yn interniaid yng Ngŵyl y Gelli.

Cafodd Ra-ees Richards, Lowri Thomas, Jordana 
Yip, Seren Jefferies a Kesia Holmes i gyd eu dewis 
i gymryd rhan ym Mhrosiect y Bannau yn ystod 
digwyddiad 2022.

Yn ystod eu hamser yn yr Ŵyl, cymeron nhw 
ran mewn gweithdai ysgrifennu creadigol gydag 
awduron a sgriptwyr, gwrando ar ddarlithoedd y 
Gelli a chael cyfle hyd yn oed i gyfweld â rhai o’r 
siaradwyr gwadd.

“Dwi mor falch o’r myfyrwyr hyn. Am gyfle gwych 
i gymryd rhan mewn rhywbeth mor nodedig,” 
dywedodd yr Arweinydd Cwricwlwm Emma Smith. 
“Dim ond 20 o bobl ifanc sy’n cael cynnig y cyfle 
hwn felly mae’n gyflawniad anhygoel ac yn brofiad 
y byddan nhw’n ei gofio am byth, dwi’n siŵr!”

Nod Prosiect y Bannau yw annog creadigrwydd a 
chreu ymdeimlad o hunaniaeth greadigol ymhlith 
pobl ifanc Cymru.

Mae’n cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr o Gymru 
weithio gydag awduron a newyddiadurwyr 
eithriadol mewn awyrgylch hynod greadigol ac 
ysgogol yn ystod Gŵyl y Gelli.



Y Dyniaethau
O’r Ymerodraeth Rufeinig i faterion cyfoes a 
chrefydd, mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol i’r 
myfyrwyr sydd â diddordeb mewn materion  
yn y gorffennol a’r presennol.

25

Hanes yr Hen Fyd (Safon Uwch) 
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)

Mae’r cwrs hwn yn astudio hanes a diwylliant 
Hen Roeg a Rhufain gan gynnwys eu systemau 
llywodraethu, strwythur eu cymdeithas, eu gwaith 
adeiladu a’u harferion crefyddol.

Mae’r pynciau y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys:
• Ymerodraeth Rufeinig 31CC - OC69 
• Hanes Groeg yn y 5ed Ganrif CC
• Prydain Rufeinig
• Thwf Macedon 359-323CC (Alecsander Fawr).

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith yn hanfodol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn hanes 
modern, y gyfraith, Saesneg, athroniaeth a 
gwleidyddiaeth.

Gwareiddiad Clasurol (Safon Uwch) 
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)

Mae’r cwrs hwn yn astudio diwylliannau hen Roeg a 
Rhufain yn bennaf trwy eu celf a’u llenyddiaeth.

Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn darganfod 
bod cysylltiad cryf rhwng eu celf a’u llenyddiaeth 
â’u hunaniaeth ddiwylliannol a’u bod yn seiliedig ar 
fytholeg Groeg a Rhufain.

Mae’r pynciau y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys:
•  Yr arwrgerdd Roegaidd (yr Iliad)
• Y theatr Roegaidd (trasiedi a chomedi)
• Yr arwrgerdd Rufeinig (yr Aeneid)
• Crefydd Groeg.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith yn hanfodol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Gyrfaoedd ym myd masnach, y gyfraith, cyllid a 
gweinyddu cyhoeddus yn ogystal ag addysgu, gwaith 
amgueddfeydd a chadwraeth.  

25 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/gcs.ac.uk/cy/a-levels-and-gcses        
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Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rhai sydd â diddordeb 
mewn newyddion a materion cyfoes, sut mae’r 
wlad yn cael ei llywodraethu, gwahanol systemau 
gwleidyddol a sut maent yn gweithio.

Mae’r meysydd astudio ym mlwyddyn un yn cynnwys:
• Hawliau a democratiaeth yn y DU
• Etholiadau a phleidleisio
• Pleidiau a grwpiau gwleidyddol
• Sefydliadau llywodraethol cynrychioliadol yn y DU.

Mae’r meysydd astudio ym mlwyddyn dau yn cynnwys:
• Gwleidyddiaeth UDA
• Ideolegau megis ceidwadaeth, sosialaeth, 

rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth  
yn hanfodol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Gallech astudio gwleidyddiaeth neu gysylltiadau 
rhyngwladol yn y brifysgol. 

Gyrfaoedd ym myd gwleidyddiaeth, pleidiau 
gwleidyddol a grwpiau pwyso, y gwasanaeth sifil, 
llywodraeth leol, y cyfryngau, newyddiaduraeth, 
gwaith cymdeithasol, bancio, y gyfraith, gwasanaethau 
cyhoeddus, byd busnes a diwydiant. 

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth  
(Safon Uwch)

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall y dehongliad 
o’r gorffennol yn ogystal â’ch galluogi i ymchwilio, 
dadansoddi, dadlau, defnyddio ffynonellau hanesyddol 
ac ysgrifennu’n dda.

Mae’r pynciau astudio’n cynnwys:
• Llywodraeth, gwrthryfel a chymdeithas yng 

Nghymru a Lloegr tua 1485-1603 
• Weimar a’i heriau 1918-1933
• Canrif yr Americanwyr 1890-1990
• Yr Almaen Natsïaidd 1933-1945 
• Dehongliadau hanesyddol  

(gwaith cwrs).

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Hanes 
(neu radd B mewn Saesneg 
Iaith os na astudiwyd Hanes).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Gyrfaoedd ym meysydd 
gweinyddu a rheoli, 
cysylltiadau 
cyhoeddus, addysgu, 
llyfrgellyddiaeth, 
gwaith archifau 
ac archeolegol, 
amgueddfeydd ac 
orielau, y gyfraith, 
newyddiaduraeth a’r 
cyfryngau. 

Hanes (Safon Uwch)

Mae astudio 
hanes yn darparu ymwybyddiaeth ddiwylliannol a gall eich addysgu pam mae pobl yn gweithredu yn y ffordd a wnânt.

Nid yw’n gwneud gwahaniaeth a ydych yn theistiad 
(yn credu yn Nuw), yn anffyddiwr (ddim yn credu yn 
Nuw) neu’n agnostig (heb benderfynu am Dduw), gallai 
astudiaethau crefyddol gynnig opsiwn diddorol a bywiog 
i chi gyda digon o gyfleoedd ar gyfer dadl grefyddol, 
foesegol ac athronyddol sy’n ysgogi’r meddwl.

Gall y cwrs hwn roi sgiliau trosglwyddadwy ardderchog 
i chi megis ysgrifennu traethodau, dadlau a’r gallu i 
werthfawrogi safbwyntiau eraill.  

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Bywyd y Bwdha
• Damcaniaeth foesegol deddf naturiol Aquinas
• Problem drygioni a dioddefaint
• Crefydd a moeseg. 

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth  
yn ddymunol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol, gan gynnwys 
sefydliadau Russell Group.

Gyrfaoedd ym meysydd addysgu, gwaith 
cymdeithasol, newyddiaduraeth, nyrsio, cysylltiadau 
cyhoeddus a gwaith ieuenctid.

Astudiaethau Crefyddol (Safon Uwch)
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Daearyddiaeth (Safon Uwch)
Yn y byd modern, wedi’i globaleiddio sy’n newid yn 
barhaus, mae astudio daearyddiaeth yn fwy pwysig 
nag erioed oherwydd mae’n ein helpu i fynd i’r afael 
â’r heriau a wynebwn.

Fel dywedodd Barack Obama: “Mae’n ymwneud â 
deall cymhlethdod ein byd,” ac mae daearyddiaeth yn 
unigryw o ran pontio’r gwyddorau cymdeithasol a’r 
gwyddorau naturiol. 

Mae’r meysydd astudio yn cynnwys:
•  Peryglon tectonig a’u rheoli
• Heriau ac adfywio trefol
• Tirffurfiau a phrosesau arfordirol 
• Systemau byd-eang gan gynnwys newid yn yr 

hinsawdd a llifogydd
• Llywodraethu byd-eang gan gynnwys mudo a  

rheoli cefnforoedd
• Twf a heriau economaidd yn India.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Daearyddiaeth yn ofynnol, ond 
bydd myfyrwyr hebddi yn cael eu hystyried ar sail eu 
portffolio TGAU cyffredinol. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Gyrfaoedd ym meysydd meteoroleg, peirianneg, rheoli 
peryglon, ymgynghori amgylcheddol, gwaith cadwraeth, 
cynllunio, economeg, y gwasanaeth sifil ac addysgu.

Mae Daearyddiaeth a Hanes yn cael eu hystyried yn bynciau Safon Uwch sy’n hwyluso mynediad i  Brifysgolion Russell Group gan eu bod yn agor amrywiaeth eang o ddewisiadau astudio.
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Ieithoedd
Gall cymhwyster mewn ieithoedd arwain at 
amrywiaeth eang o yrfaoedd megis cyfieithu, 
rheoli gwesty, marchnata a chysylltiadau 
cyhoeddus neu newyddiaduraeth.

Bydd y cwrs yn adeiladu ar y sgiliau siarad, gwrando, 
darllen ac ysgrifennu sydd gennych eisoes.

Trwy astudio themâu megis bod yn berson ifanc 
yn y byd Ffrangeg ei iaith, byddwch yn datblygu 
dealltwriaeth o’r diwylliant a’r ffordd o fyw.

Cewch gymorth gan siaradwr brodorol ar gyfer eich 
gwaith llafar ac ieithyddol cyffredinol ac yn treulio 
amser yn y labordy iaith i ymarfer sgiliau gwrando  
ac ynganu. 

Gofynion mynediad penodol:
Argymhellir gradd B mewn TGAU Ffrangeg a Saesneg.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol. Mae ein myfyrwyr 
iaith wedi symud ymlaen i gyrchfannau llwyddiannus, 
megis astudio Hanes a Ffrangeg yn Rhydychen, 
Ffrangeg a Rwsieg yng Nghaergrawnt, Y Gyfraith a 
Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerwysg. 

Gallech chi ddilyn gyrfaoedd 
ym meysydd addysgu, 
newyddiaduraeth a busnes 
rhyngwladol.

Mae siarad iaith arall yn 
cynyddu cyflogadwyedd, 
yn gwella sgiliau 
cyfathrebu, annibyniaeth 
a hunanhyder.

Ffrangeg (Safon Uwch)

Ar y cwrs hwn, byddwch yn profi 
amryw o ddulliau dysgu ac 
addysgu.

Bydd cyfle gennych 
i ddefnyddio unrhyw 
gyfuniad o sgiliau iaith - 
darllen, gwrando, siarad ac 
ysgrifennu.

Byddwch yn defnyddio’r 
amrywiaeth o adnoddau sydd 
ar gael yn yr adran a chael cyfle i astudio ffilmiau, 
rhaglenni teledu, storïau, dramâu a cherddi Cymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Cymraeg (cwrs llawn, ail iaith).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Cyfleoedd cyflogaeth yn y gwasanaeth sifil, y 
cyfryngau yng Nghymru, gwasanaethau iechyd a gofal 
neu’r heddlu.

Bydd y cwrs yn adeiladu ar eich sgiliau presennol o 
siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu.

Trwy astudio themâu megis bod yn berson ifanc 
yn y byd Sbaeneg ei iaith, byddwch yn datblygu 
dealltwriaeth o’r diwylliant a’r ffordd o fyw.

Cewch gymorth gan siaradwr brodorol ar gyfer eich 
gwaith llafar ac ieithyddol cyffredinol ac yn treulio 
amser yn y labordy iaith i ymarfer sgiliau gwrando  
ac ynganu. 

Gofynion mynediad penodol:
Argymhellir gradd B mewn TGAU Sbaeneg a Saesneg.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol. Mae ein myfyrwyr 
iaith wedi symud ymlaen i gyrchfannau llwyddiannus, 
megis astudio Sbaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg i 
Ddechreuwyr ym Mhrifysgol Bryste, a Sbaeneg a’r 
Gyfraith ym Mhrifysgol Caerwysg.

Gallech chi ddilyn gyrfaoedd ym meysydd addysgu, 
newyddiaduraeth a busnes rhyngwladol.

Mae siarad iaith arall yn cynyddu cyflogadwyedd, yn 
gwella sgiliau cyfathrebu, annibyniaeth a hunanhyder.

TGAU Cymraeg
Cynigiwn gwrs blwyddyn TGAU Cymraeg (Iaith 
Gyntaf) i’r rhai a hoffai adeiladu ar eu proffil  
TGAU presennol neu’r rhai sy’n dewis Safon Uwch 
Cymraeg ac sydd am wella eu sgiliau.

Cymraeg - Ail Iaith (Safon Uwch)

Sbaeneg (Safon Uwch)

Cyfleoedd
Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn gofyn am sgiliau iaith Gymraeg, yn enwedig mewn rolau sy’n wynebu cwsmeriaid.

Mae Ffrangeg yn un o’r  ieithoedd a siaredir fwyaf  yn y byd ac yn un o ddim ond chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig.

Gwrando ar brofiad 
cyn-fyfyriwr.
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Mathemateg a Gwyddoniaeth
Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig ystod eang o gyfleoedd 
gyrfa cyffrous ac amrywiol yn ogystal â darparu llwyfan 
ardderchog ar gyfer astudiaethau academaidd pellach.

28

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sgiliau a 
thechnegau sylfaenol mathemateg.

Mae gwaith cartref ac ymarferion trwyadl sy’n 
cyfnerthu’r technegau a’r sgiliau rydych chi’n eu dysgu 
yn y dosbarth.

Mae meysydd astudio yn cynnwys mathemateg bur, 
mecaneg ac ystadegau.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd A mewn TGAU Mathemateg o’r haen uwch 
(bydd gradd B o’r haen uwch yn cael ei hystyried).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Mae Safon Uwch Mathemateg yn ofynnol ar gyfer  
nifer o gyrsiau gradd.

Mathemateg Bellach (Safon Uwch)
Mae’r cwrs hwn yn opsiwn dim ond os ydych chi’n 
ei gyfuno â Safon Uwch Mathemateg. Ni ellir dilyn y 
cwrs ar ei ben ei hun. 

Nod y cwrs yw ehangu a dyfnhau’r wybodaeth a’r 
sgiliau mathemategol a ddatblygwyd wrth astudio 
Safon Uwch Mathemateg.

Mae meysydd astudio yn cynnwys mathemateg bur 
bellach, mecaneg bellach ac ystadegau pellach.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd A* mewn TGAU Mathemateg yn ofynnol.  
(bydd gradd A hefyd yn cael ei hystyried).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Mae Safon Uwch Mathemateg Bellach yn ofynnol fel 
arfer ar gyfer graddau mewn mathemateg, ffiseg 
neu beirianneg.
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Bioleg (Safon Uwch)
Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i gymryd rhan 
mewn cymwysiadau ymarferol theori biolegol.

Ar ôl dysgu’r egwyddorion 
sylfaenol, byddwch yn symud 
ymlaen i astudiaethau mwy 
manwl ffisioleg, systemau 
cellog, geneteg, esblygiad 
ac atgenhedlu.

Mae pwyslais ar arbrofion 
ymarferol trwy’r cwrs, a 
bydd arholiad ymarferol ar 
y diwedd a gaiff ei farcio’n 
allanol.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg 
(haen uwch) a Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Mae llawer o fyfyrwyr yn defnyddio Safon Uwch 
Bioleg fel platfform i gael mynediad i feddygaeth, 
deintyddiaeth a milfeddygaeth.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol ar gyrsiau 
fel bioleg, swoleg, gwyddorau morol, biocemeg 
a phynciau eraill cysylltiedig ag iechyd megis 
fferylliaeth, gwyddorau biomeddygol, radiograffeg, 
optometreg a nyrsio.

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Gwyddor Fforensig a Dadansoddol.

Mae Bioleg yn bwnc gwych i’ch helpu i ddatblygu’ch sgiliau ymchwil, datrys problemau, trefnu a’ch sgiliau dadansoddol.

Mathemateg (Safon Uwch)
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Daeareg (Safon Uwch)
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)

Ar y cwrs hwn byddwch yn darganfod sut mae 
daeareg yn wyddor sy’n briodol i amryw o 
egwyddorion ffisegol, cemegol a biolegol.

Byddwch yn astudio’r peryglon naturiol i fodau dynol 
megis daeargrynfeydd, llosgfynyddoedd, tswnamïau 
a thirlithriadau a sut y gellir lleihau’r risgiau hyn trwy 
ragfynegi, atal neu reoli peryglon.

Byddwch hefyd yn dysgu am ddarganfod ac echdynnu 
adnoddau hanfodol o’r ddaear megis olew, glo, dŵr a 
metelau. 

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Gwyddoniaeth a Mathemateg. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol (mae Safon Uwch 
Mathemateg yn ofynnol ar gyfer llawer o’r cyrsiau). 

Gyrfaoedd ym meysydd peirianneg, hydroddaeareg, 
bioleg, gwyddor yr amgylchedd ac eigioneg. 

Cemeg (Safon Uwch)
Byddwch yn astudio 
amrywiaeth o bynciau dros 
y ddwy flynedd.

Bydd blwyddyn un yn 
cynnwys adeiledd yr atom, 
ecwilibriwm cemegol, 
cyfrifiadau cemegol, egnïeg a 
chineteg a bondio cemegol.

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio sbectrosgopeg, 
cyfansoddion organig a synthesis, rhydocs, cineteg 
gemegol, enthalpi cyfnodedd, entropi ac ecwilibria.

Mae arholiad ymarferol sy’n cael ei asesu ac felly 
mae’r cwrs yn cynnwys arbrofion labordy sy’n 
gysylltiedig â deunyddiau’r cwrs.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg 
(haen uwch) a Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Gwyddor Fforensig a Dadansoddol.

Mae nifer o gyrsiau addysg uwch gan gynnwys 
meddygaeth, deintyddiaeth, milfeddygaeth, deieteg  
a fferylliaeth yn gofyn am Safon Uwch Cemeg.

Weithiau mae 
Cemeg yn cael ei alw yr wyddor ganolog oherwydd mae’n cysylltu’r holl wyddorau eraill â’i 

gilydd.

Mae’r Coleg wedi ennill statws Aelod Cyswllt gan 
y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth 
genedlaethol y DU.

Dewch i gwrdd â rhai o’n meddygon a’n 
milfeddygon y dyfodol!

• Hannah Jenkins – yn mynd i Gaerdydd i astudio 
deintyddiaeth

• Mahnoor Zafar – yn mynd i Fryste i astudio 
meddygaeth

• Jack Barnes – yn mynd i Gaerdydd i astudio 
deintyddiaeth

• Bethan Thomas – yn mynd i Aberystwyth i 
astudio milfeddygaeth

• Ellie Spanner – yn mynd i Aberystwyth i astudio 
milfeddygaeth.

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr hyn ar ganlyniadau 
gwych yn eu harholiadau – rydym yn dymuno pob 
lwc iddynt ar gyfer y brifysgol a thu hwnt!!
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Ffiseg (Safon Uwch)
Ar y cwrs hwn, byddwch 
yn astudio sawl maes gan 
gynnwys:
•  Mudiant, ynni a mater 
•  Trydan a golau  
•  Osgiliadau a niwclysau 
•  Meysydd ac opsiynau.

Ym mlwyddyn dau byddwch yn 
sefyll arholiad ymarferol sy’n rhoi cyfle 
i chi gwblhau ymchwiliad a gwerthuso data arbrofol.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg 
(haen uwch) a Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Gwyddor Fforensig a Dadansoddol.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol ar gwrs gradd 
technegol neu wyddonol mewn ffiseg, peirianneg (sifil, 
mecanyddol, trydanol neu electronig), pensaernïaeth, 
meddygaeth neu feddygaeth filfeddygol. 

Maen nhw ar eich ffôn, ar y rhyngrwyd ac ar y 
newyddion. Enillwch sgiliau i lwyddo yn ein byd 
sy’n cael ei yrru fwyfwy gan dechnoleg.

Y Cyfryngau

Mae Ffiseg yn cael ei hystyried yn Safon Uwch sy’n hwyluso mynediad i  Brifysgolion Russell Group gan ei bod yn agor amrywiaeth eang o ddewisiadau astudio.

Astudiaethau’r Cyfryngau (Safon Uwch)
Bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfle i chi ddatblygu 
dealltwriaeth drwyadl o’r ffordd y mae’r cyfryngau 
yn chwarae rôl ganolog mewn diwylliant cyfoes, 
cymdeithas a gwleidyddiaeth.

Byddwch yn defnyddio cysyniadau allweddol ac 
amrywiaeth o bersbectifau beirniadol i gefnogi 
archwilio a myfyrio beirniadol, dadansoddi a dadlau.

Mae’r meysydd astudio yn cynnwys:
•  Iaith y cyfryngau
• Cynrychiolaeth
• Diwydiannau’r cyfryngau
• Cynulleidfaoedd.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith neu Lenyddiaeth. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn meysydd 
pwnc gan gynnwys astudiaethau’r cyfryngau, 
newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus,  
marchnata ac astudiaethau ffilm.
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Gofynion mynediad safonol Safon Uwch: saith TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg. Mae Mathemateg yn ddymunol hefyd.

Gwyddor Feddygol   
(Tystysgrif/Diploma Lefel 3)
Dyma’r wyddor o gynnal iechyd ac atal a thrin 
clefydau. Fe’i bwriedir ar gyfer dysgwyr sydd â 
diddordeb mewn gyrfaoedd yn ymwneud â gofal 
iechyd ac ymchwil feddygol.

Mae gwyddonwyr meddygol ar flaen y gad ym maes 
gwasanaethau gofal iechyd, gan fod eu gwaith 
yn hanfodol wrth roi diagnosis o glefydau, canfod 
effeithiolrwydd triniaethau a chwilio am ffyrdd newydd 
o iachâd.

Fel rhan o’r cwrs hwn, byddwch yn astudio:
•  Anatomeg a ffisioleg ddynol 
• Technegau mesur ffisiolegol  
• Meddyginiaethau a thriniaethau clefydau.

Ym mlwyddyn dau, byddwch yn gwneud arholiad 
ymarferol gan roi cyfle i chi gynnal ymchwiliad a 
gwerthuso data arbrofol.

Gofynion mynediad penodol:
Graddau C ar lefel TGAU mewn Mathemateg, Saesneg 
Iaith a Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Mae’r cymhwyster hwn yn ategu dilyniant i 
amrywiaeth o rolau swyddi ym maes gofal iechyd, 
mewn gwyddorau bywyd a gwyddorau ffisiolegol.

Bydd Gwyddor Feddygol yn rhoi modd i chi symud 
ymlaen i’r brifysgol i astudio amrywiaeth o raglenni 
gwyddoniaeth gymhwysol, fel gwyddor fiofeddygol, 
gwyddorau bywyd, gwyddor barafeddygol, nyrsio 
milfeddygol, ffisioleg feddygol, radiograffeg ddiagnostig.



Enillodd Arweinydd Cwricwlwm Safon Uwch Cerddoriaeth, Jonathan Rogers, 
Wobr Arian yn seremoni fawreddog Gwobrau Addysgu Cenedlaethol 2021. 

Jonathan oedd yr unig enwebai o Gymru yn y categori Darlithydd AB y 
Flwyddyn.

Yn unigolyn medrus ac uchel ei barch ym maes Cerddoriaeth, mae Jon 
yn gwneud y mwyaf o’i gysylltiadau â sefydliadau megis Côr Ffilharmonig 
Abertawe (lle, fel arweinydd, sefydlodd ysgoloriaeth i gynnig cyfleoedd 
i fyfyrwyr berfformio darnau corawl mawr gyda cherddorfeydd) a Chôr 
Meibion Dyfnant, sy’n cynnig ystod eang o gyfleoedd i berfformwyr ifanc, 
gan ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion.
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Cerddoriaeth (Safon Uwch)
Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio amrywiaeth eang 
o bynciau cerddoriaeth gan gynnwys:
•  Ymchwilio i ddatblygiadau cerddorol arwyddocaol 

(1650 hyd heddiw) 
•  Astudio sawl gwaith gosod gan gynnwys Offerynnau 

dros y Meirw gan Mozart a Verdi ochr yn ochr â 
thechnegau theatr gerdd yr 20fed ganrif 

• Cyfansoddi clasurol gorllewinol, argraffiadaeth, 
minimaliaeth ac arddulliau eraill.

Cewch gymorth perfformio sylweddol gan ein 
hyfforddwr perfformio dynodedig. 

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Graddau A neu B mewn TGAU Cerddoriaeth neu  
Rwadd 5 Theori (ABRSM).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol i ddarllen 
cerddoriaeth neu arbenigo mewn perfformiad  
mewn conservatoire.

Gyrfaoedd a chyflogaeth fel perfformwyr, 
cyfansoddwyr, newyddiadurwyr cerddoriaeth, 
athrawon a pheirianwyr recordio. 

Cerddoriaeth
Adran gerddoriaeth y Coleg yw’r un fwyaf yng 
Nghymru ac rydym yn rhedeg amrywiaeth o 
ensembles gan gynnwys côr, cerddorfa a  
band jazz. 

Drwy gydol y flwyddyn bydd ein myfyrwyr yn 
cael cyfle i berfformio yn nigwyddiadau 
corfforaethol y Coleg megis ein Gwobrau 
Blynyddol Myfyrwyr a’n Seremoni Raddio AU.

Technoleg Cerdd (Safon Uwch) 
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)

Byddwch yn astudio technegau caledwedd a 
meddalwedd cynhyrchu ac yn gallu defnyddio 
amrywiaeth o gyfleusterau stiwdio recordio a golygu.

Trwy weithio gyda myfyrwyr o gefndiroedd 
cerddoriaeth boblogaidd a thraddodiadol, cewch 
eich annog hefyd i archwilio’ch cerddgarwch a chreu 
deunyddiau gwreiddiol gan ddefnyddio technoleg.

Byddwch yn cwblhau portffolio gorffenedig o waith yn 
cynnwys cynyrchiadau recordio a chyfansoddi.

Gofynion mynediad penodol:
Nid oes rhaid eich bod wedi astudio TGAU Cerddoriaeth, 
ond mae’r gallu i ganu offeryn yn hanfodol. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol i ddarllen 
amrywiaeth eang o gyrsiau cerddoriaeth boblogaidd  
a pheirianneg sain.

Cyflogaeth yn y diwydiant fel perfformwyr, 
cyfansoddwyr, athrawon, peirianwyr sain neu 
gynhyrchwyr recordiau. 
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Y Celfyddydau Perfformio
Mae gan y Coleg gysylltiadau ardderchog 
â cholegau arbenigol. Rydym yn ganolfan 
clyweliadau cenedlaethol ar gyfer Arts Ed 
Llundain, Academi Mountview a Theatr 
Genedlaethol Ieuenctid.

Dawns (Safon Uwch)  
(Darpariaeth linol – gweler tudalen 15)

Mae Dawns yn gymhwsyer diddorol sy’n rhoi 
modd i chi ddatblygu nid yn unig eich sgiliau 
dawns technegol, corfforol a chreadigol ond eich 
sgiliau ysgrifennu dadansoddol a dehongliadol. Fel 
ymarferydd byddwch yn ennill rhinweddau trefnu, 
rheoli amser a rhyngbersonol ardderchog.

Cewch brofiad o berfformio, coreograffi a dadansoddi 
dawns.

Does dim angen profiad blaenorol o ddawns, dim ond 
ymrwymiad a phenderfyniad.

Mae’r meysydd astudio yn cynnwys:
•  Deall dawns
•  Coreograffi a pherfformio
• Perfformio fel unawd
•  Perfformio mewn pedwarawd
• Coreograffi grŵp.

Mae ffi stiwdio o £100.

Rydym hefyd yn cynnal clyweliadau ar gyfer Cwmni 
Dawns Ieuenctid Cenedlaethol Cymru.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Saesneg yn ofynnol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol gan gynnwys 
sefydliadau blaenllaw megis Sba Caerfaddon, Academi 
URDANG, Laban, Ysgol Dawns Gyfoes Gogledd Lloegr 
ac Ysgol Dawns Gyfoes Llundain.

Cyfleoedd cyflogaeth ym meysydd addysg, perfformio, 
gweinyddu a choreograffi.

Drama (Safon Uwch) 
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddilyn eich 
diddordebau a’ch sgiliau mewn amryw o elfennau 
ymarferol a theori drama gan gynnwys:
•  Gweithdai theatr
• Testun yn y theatr
• Testun mewn perfformiad
• Testun ar waith.

Codir ffi stiwdio o £100 fel cyfraniad tuag at 
ymweliadau theatr a gweithdai.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU Saesneg. Diddordeb brwd yn y 
celfyddydau perfformio a dramatig.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Cael eich derbyn i astudio yn y prif golegau drama 
gan gynnwys RADA, LAMDA, Bristol Old Vic ac Ysgol 
Ganolog Lleferydd a Drama. 
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Oeddech chi’n gwybod, ar ôl cwblhau’ch 
cyrsiau Safon Uwch, ein bod ni bellach 
yn cynnig dewis o ddau lwybr dilyniant? 
Gyda’r Diploma Proffesiynol Lefel 4 
mewn Perfformio, gallwch ddewis 
arbenigo mewn Actio neu Theatr Gerdd.
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Gwyddor Gymdeithasol
Os oes gennych ddiddordeb yn y byd o’ch 
cwmpas, boed hynny yr amgylchedd naturiol 
neu ryngweithiau dynol, bydd y cyrsiau hyn 
yn berffaith i chi!
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Seicoleg (Safon Uwch)
Cwrs diddorol a heriol yw hwn sy’n cwmpasu sawl 
maes o fewn seicoleg.

Mae’r meysydd astudio ym mlwyddyn un yn cynnwys:
•  Y prif ymagweddau mewn seicoleg
• Dulliau ymchwil a ddefnyddir gan seicolegwyr. 

Mae’r meysydd astudio ym mlwyddyn dau yn cynnwys:
•  Esboniadau a dulliau o leddfu sgitsoffrenia, straen 

ac ymddygiad troseddol 
•  Dulliau ymchwil a dadansoddi ystadegau. 

Gofynion mynediad penodol:
Saith TGAU gyda gradd B mewn Saesneg Iaith yn 
hanfodol i gael eich derbyn ar y cwrs hwn.

Gradd B mewn TGAU Mathemateg a Gwyddoniaeth yn 
ddymunol, ond nid yw’n hanfodol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig. 

Gyrfaoedd ym meysydd seicoleg droseddol, seicoleg 
addysg, seicoleg chwaraeon a seicoleg glinigol.

Hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer gyrfaoedd ym maes 
addysgu, nyrsio, gwaith cymdeithasol, adnoddau 
dynol a’r heddlu. 

Eich dilyniant

Oeddech chi’n gwybod, ar ôl cwblhau eich cwrs  
Safon Uwch Dawns neu Ddrama, ein bod ni bellach  
yn cynnig dewis o ddau lwybr dilyniant? Gyda’r 
Diploma Proffesiynol mewn Perfformio Lefel 4,  
gallwch ddewis arbenigo mewn naill ai Actio neu 
Theatr Gerdd.

Maer cyn-fyfyrwyr ar ein cwrs Lefel 4 wedi mynd 
ymlaen i astudio yn rhai o ysgolion a conservatoires 
mwyaf nodedig y DU.

Ysgol Actio East 15  
Joe Asher, Annalise Williamson a Cerys Gruneberg 

The Drama Studio Llundain
Eve Harris a Josh Crawshaw

Royal Holloway
Eva Coffey a Cate Harvey

Royal Birmingham Conservatoire
Alfie Evans a Sam Dinnage

LIPA
Dafydd Evans

Ysgol Ganolog Frenhinol Lleferydd a Drama
Sam Jones

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/a-levels-and-gcses        



343434

Ar y cwrs diddorol a heriol hwn byddwch yn astudio 
rhyngweithio dynol, strwythur cymdeithasol a 
diwylliant.

Meysydd astudio blwyddyn un:
•  Archwilio cymdeithasoli, diwylliant a hunaniaeth
• Teuluoedd a chartrefi
• Dulliau addysg ac ymchwil a ddefnyddir 

gan gymdeithasegwyr.

Meysydd astudio blwyddyn dau:
•  Trosedd a gwyriad
• Anghydraddoldeb cymdeithasol
• Dulliau ymchwil cymhwysol.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd B mewn TGAU  Saesneg 
Iaith a Saesneg Llenyddiaeth 

Os na astudiwyd Saesneg 
Llenyddiaeth bydd gradd 
B mewn Hanes neu 
Astudiaethau Crefyddol yn 
cael ei hystyried.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Astudiaethau pellach yn y 
brifysgol mewn pwnc cysylltiedig.

Gyrfaoedd ym maes gwaith cymdeithasol, yr heddlu, 
addysgu, newyddiaduraeth, nyrsio a gweithio i 
elusennau mawr.

Cymdeithaseg (Safon Uwch)

Addysg Gorfforol (Safon Uwch)
Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i feithrin 
dealltwriaeth eang o amryw o gysyniadau gan 
gynnwys:
•  Sut mae cyflyrau ffisiolegol a seicolegol yn effeithio 

ar berfformiad
• Y ffactorau cymdeithasol-ddiwylliannol allweddol 

sy’n dylanwadu ar bobl a gweithgarwch corfforol a 
chwaraeon

• Rôl technoleg mewn gweithgarwch corfforol a 
chwaraeon

• Cyfraniad gweithgarwch corfforol i iechyd a ffitrwydd
• Sut i ddadansoddi a gwerthuso i wella perfformiad.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Mae gradd B mewn TGAU Gwyddoniaeth (ddwbl/
driphlyg) a gradd B (C yn yr arholiad) mewn TGAU 
Addysg Gorfforol yn ddymunol.

Chwarae o leiaf un gamp i safon lefel clwb.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig megis gwyddor chwaraeon, adsefydlu 
chwaraeon, therapi chwaraeon, maeth chwaraeon, 
hyfforddi ac addysgu.

Gyrfaoedd mewn chwaraeon, hamdden, iechyd  
a ffitrwydd.

Mae swyddi sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â 
chymwysterau chwaraeon yn cynnwys rheolwr 
canolfan ffitrwydd, hyfforddwr personol, 
swyddog datblygu chwaraeon ac athro/athrawes 
ymarfer corff.

Chwaraeon
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Gofynion mynediad safonol Safon Uwch: saith TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg. Mae Mathemateg yn ddymunol hefyd.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen a Phrifysgol Caergrawnt a hefyd dramor yn y Dwyrain  Canol ac America.



Ydy elfennau gwaith cwrs TGAU yn well gennych 
chi nag arholiadau? Os felly byddai cwrs 
galwedigaethol yn ddewis da i chi.

Mae sawl lefel ar gyfer pob cwrs felly gallwch 
ddechrau ar y lefel sy’n cyfateb i’ch cymwysterau  
ac yna symud trwy’r lefelau.

Cymorth tiwtorial
Bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol i helpu 
i fonitro ei gynnydd academaidd yn y Coleg. Gall 
myfyrwyr fynychu sesiynau tiwtorial mewn grwpiau 
sy’n cynnwys siaradwyr gwadd, gweithgareddau 
menter, cyfarwyddyd gyrfaoedd a chymorth i lenwi 
ceisiadau UCAS.

Cyrff dyfarnu
Cymwysterau BTEC, VTCT, OCR, EAL, NCFE ac 
UAL - rhaid i fyfyrwyr lunio portffolio o dystiolaeth ac ar 
rai cyrsiau ceir unedau a asesir drwy brofion allanol.

Cymwysterau CBAC - cânt eu rheoleiddio gan 
Lywodraeth Cymru/Cymwysterau Cymru.

Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) 
- cymwysterau ymarferol, a chânt eu hennill trwy 
asesiadau a hyfforddiant.

Cymwysterau City & Guilds - cânt eu datblygu 
ar y cyd â chyrff diwydiant, gan sicrhau eu bod yn 
berthnasol ac yn gyfoes bob amser.

Gofynion mynediad safonol

Dim ond canllaw yw hwn. Fel rheol byddai disgwyl 
i fyfyrwyr ennill yr isafswm cymwysterau mynediad 
canlynol:

Lefel Mynediad: 	Dim	gofynion	mynediad	ffurfiol

Lefel 1:  Nifer o raddau D-G neu uwch ar lefel 
TGAU

Lefel 2: Un radd C ar lefel TGAU, wedi’i hategu gan 
nifer o gymwysterau gradd D neu uwch

Lefel 3: Pum gradd C ar lefel TGAU.

Ailsefyll TGAU

Peidiwch â phoeni os na chawsoch y graddau oedd 
eu hangen arnoch ar gyfer Saesneg, Mathemateg, 
Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf). Gallwch 
ailsefyll y rhain yn eich blwyddyn gyntaf. 

Cyrsiau galwedigaethol
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Dilyniant i AB
Mae’r cyrsiau hyn ar agor i ddysgwyr 
16-19 oed sy’n ansicr o’r llwybr gyrfa 
maen nhw am ei ddilyn. 

Mynediad 3 
Bydd dysgwyr yn dilyn cymhwyster BTEC Mynediad 
i Astudiaethau Galwedigaethol sy’n rhoi modd i chi 
ddatblygu’ch sgiliau ar draws amrywiaeth o feysydd 
cwricwlwm. 

Does dim gofynion mynediad penodol ar gyfer y lefel 
hon ond bydd pob dysgwr yn cael cyfweliad a phrawf 
sgrinio sgiliau sylfaenol mewn llythrennedd a rhifedd.

Lefel 1 
Bydd dysgwyr yn dilyn cymhwyster BTEC Cyflwyniad i 
Astudiaethau Galwedigaethol. Cewch gyfle i roi cynnig 
ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: 

• Adeiladu
• Busnes  
• Celf a dylunio
• Chwaraeon
• Gofal plant
• Gwyddor fforensig  
a llawer mwy*

Lefel 2
Bydd dysgwyr yn dilyn cymhwyster Agored Sgiliau 
ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2 a BTEC Sgiliau 
Gwaith Lefel 2. Ar y cwrs hwn cewch gyfle i roi cynnig 
ar amrywiaeth o bynciau gwahanol sy’n gallu cynnwys 
cwnsela, gwyddoniaeth, marchnata, Cymraeg a 
seicoleg gymdeithasol*.

Gofynion mynediad sylfaenol ar gyfer Lefel 2 yw pedair 
gradd D neu uwch ar lefel TGAU neu radd Teilyngdod 
Lefel 1. Bydd rhaid i ddysgwyr sydd heb gael C mewn 
Saesneg neu Fathemateg ailsefyll un o’r pynciau hyn 
ochr yn ochr â’u prif gwrs astudio. 

Dilyniant:
Cwrs amser llawn arall neu gymorth cyflogadwyedd i 
helpu i gael swydd.

Speak to us today
Caryn Morgan 01792 284233
caryn.morgan@gcs.ac.uk

Siaradwch â ni heddiw
Caryn Morgan 01792 284233
caryn.morgan@gcs.ac.uk

36

C
yr

si
au

 g
al

w
e

d
ig

ae
th

o
l  

|  
D

ily
n

ia
n

t 
i A

B

Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

*gallai’r rhain newid.



Mae myfyrwyr yn arddangos gwaith celf drwy 
gydol y flwyddyn. Enw’r arddangosfa eleni oedd 
Yma, Nawr. Cafodd ei arddangos yng ngofod ein 
Horiel Theatr yn ogystal â mewn fformat digidol 
y gellir ei weld ar wefan y Coleg ar hyn o bryd. 
Roedd y gwaith yn cynnwys cerfluniau, lluniau a 
ffotograffiaeth.

Celf a Dylunio
Mae dewis cwrs o fewn y 
diwydiannau creadigol yn 
gallu arwain at amrywiaeth 
eang	o	gyfleoedd	gyrfa.

Llwybrau gyrfa:

Hysbysebu a machnata, animeiddio, dylunio 
gemau, graffeg, crefftau, ffasiwn, ffilm, celfyddyd 
gain, ffotograffiaeth, dylunio cynhyrchion, cerflunwaith, 
tecstilau, gemwaith, dylunio theatr, gwisgoedd, gwydr, 
amgueddfeydd ac orielau.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Gweithwyr proffesiynol dylunio a datblygu gwe
• Dylunwyr graffig
• Ffotograffwyr, gweithredwyr offer clyweled a darlledu.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Eich dilyniant:

Mae dros 80% o’n myfyrwyr celf a dylunio yn 
symud ymlaen i gwrs lefel uwch.

Ar ôl cwblhau Lefel 3 gallech symud ymlaen i’r cwrs 
Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio neu’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Dylunio Ffasiwn gyda Menter yn y Coleg, 
neu gwrs cysylltiedig yn y brifysgol.

Sganiwch i fynd ar daith rithwir 
o amgylch arddangosfa Diploma 
Sylfaen Celf a Dylunio.
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Mae cynifer o opsiynau ar gael  
– ewch ati i ymchwilio heddiw!

Mae gan  
Fargen Ddinesig  Bae Abertawe nifer  o brosiectau gyda’r   nod o gefnogi’r  sector celfyddydau 

creadigol a  
gweledol.
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Ar y cwrs blwyddyn hwn, byddwch yn astudio’r prif 
bynciau creadigol celf a dylunio.

Byddwch yn cymryd rhan mewn celf 2D/3D 
draddodiadol, ffotograffiaeth a phrosiectau dylunio 
digidol creadigol gan geisio meithrin sgiliau personol, 
creadigol a thechnegol. 

Mae ffi stiwdio o £25. 

Gofynion mynediad penodol:
Nifer o gymwysterau TGAU gradd D-G. Yn amodol ar 
gyfweliad ac enghreifftiau o waith.

Celf a Dylunio (Diploma Lefel 1)

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi cyflwyniad cadarn 
i chi i’r ystod o ddisgyblaethau ymarferol o fewn celf a 
dylunio megis arlunio, peintio, cerameg, cerflunwaith, 
tecstilau, graffeg, ffotograffiaeth a chyfeiriadau  
cyd-destunol.

Mae ffi stiwdio o £50. 

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd D ar lefel TGAU. Gradd A-C mewn TGAU 
Celf a Dylunio yn ddymunol. Derbynnir cymwysterau 
cyfwerth, yn ystod cyfweliad. 

Celf a Dylunio (Diploma Lefel 2)

Celf a Dylunio (Diploma Estynedig Lefel 3)  

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn eich paratoi ar 
gyfer dyfodol yn y diwydiannau creadigol gan gynnig 
amrywiaeth o feysydd ymarferol gan gynnwys ffasiwn, 
ffotograffiaeth, dylunio graffig, celfyddyd gain a 
chrefftau 3D.

Cewch eich herio gydag amryw o friffiau cyffrous a 
fydd yn eich annog i archwilio eich creadigrwydd a 
magu hyder wrth gyfleu syniadau.

Mae ffi stiwdio o £75 y flwyddyn.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd A-C ar lefel TGAU gan gynnwys Celf 
a Dylunio. Derbynnir cymwysterau cyfwerth, gan 
gynnwys teilyngdod ar Lefel 2.

Campws Llwyn y Bryn

Campws Llwyn y Bryn

Campws Llwyn y Bryn
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Cafodd dysgwyr y Celfyddydau Gweledol eu 
cyflwyno i 16 artist wrth eu gwaith yn ystod y 
flwyddyn academaidd, gan ddarparu gweithdai a 
sgyrsiau i ategu eu prosiectau, a chodi cwr y llen ar 
amrywiaeth o yrfaoedd creadigol!
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Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn astudio technegau, 
prosesau a chysyniadau ffotograffwyr eraill.

Byddwch yn cwblhau cyfanswm o chwe uned ar 
themâu megis ymateb i friff, gwireddu syniadau a 
thrin delweddau.

Mae ffi stiwdio o £50.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd D ar lefel TGAU. Derbynnir cymwysterau 
cyfwerth. 

Yn amodol ar gyfweliad ac enghreifftiau o waith.

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn cynnwys llawer o 
waith ymarferol yn y stiwdio ac ar leoliad.

Byddwch yn archwilio amrywiaeth o genres gan 
gynnwys hysbysebu, ffasiwn, dogfennol a theithio.

Byddwch yn astudio ar Gampws Llwyn y Bryn sydd â 
lle stiwdio arbenigol, ystafelloedd digidol Mac pwrpasol 
ac ystafell dywyll ddu a gwyn gwbl weithredol.

Mae ffi stiwdio o £75 y flwyddyn.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU. Derbynnir 
cymwysterau cyfwerth, gan gynnwys Teilyngdod 
mewn Ffotograffiaeth (Lefel 2).

Amodol ar gyfweliad ac enghreifftiau o waith.

Ffotograffiaeth (Diploma Lefel 2)

Ffotograffiaeth  
(Diploma Estynedig Lefel 3)  

Campws Llwyn y Bryn

Campws Llwyn y Bryn

Cafodd staff a myfyrwyr y Celfyddydau Gweledol 
ddiwrnod ysbrydoledig gyda’r ffotograffydd byd-
enwog, Rankin. Cynhaliodd sesiwn holi ac ateb 
gyda’r grŵp, gweld portffolios y myfyrwyr a rhoi 
arweiniad proffesiynol i unigolion oedd yn paratoi i 
fynd i Central St Martins, Coleg Ffasiwn Llundain a 
PCDDS.
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Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ddelfrydol i’r rhai 
a hoffai ddilyn gyrfa mewn celf a dylunio ar lefel 
broffesiynol.

Mae’n gwrs ymarferol yn bennaf gan gynnig cyfle i 
chi archwilio syniadau newydd a dyfeisgar i ddatblygu 
llais ac arddull unigol trwy arbrofi mewn amrywiaeth o 
ddisgyblaethau celf a dylunio.

Caiff ei addysgu trwy gyfres o weithdai, darlithoedd a 
seminarau o dan arweiniad arlunwyr.

Mae ffi stiwdio o £100. Nid oes ffioedd dysgu. 

Gofynion mynediad penodol:
Un pwnc Safon Uwch a phum TGAU gradd C  
neu uwch. Bydd cymwysterau cyfwerth yn cael  
eu hystyried.

Yn amodol ar gyfweliad ac enghreifftiau o waith.

Dilyniant/gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen Dylunio Ffasiwn gyda Menter.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pynciau 
cysylltiedig gan gynnwys hysbysebu, animeiddio, 
dylunio gemau, graffeg, ffasiwn, ffilm, celfyddyd 
gain, ffotograffiaeth, dylunio cynnyrch, cerflunwaith, 
tecstilau, gemwaith, dylunio i’r theatr, gwisgoedd  
a gwydr.

Celf a Dylunio (Diploma Sylfaen Lefel 3)

Campws Llwyn y Bryn
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

Diddordeb  

mewn prentisiaeth 

ffasiwn a 

thecstilau? 

Gweler  

tudalen 79.

Fe wnaeth myfyrwyr Celf Sylfaen ddatblygu gwaith 
celf sy’n archwilio’r thema noddfa, gan ymateb i’r 
ffaith bod y Coleg wedi ennill statws Coleg Noddfa, 
ac yn dathlu cymuned amrywiol y dysgwyr sy’n 
astudio ar Gampws Llwyn y Bryn.



Amgylchedd Adeiledig

Eich dilyniant:

Symud ymlaen i Lefel 2 yn y Coleg yn y grefft o’ch 
dewis neu brentisiaeth (gweler tudalennau 75-76). 
Neu gallech chi chwilio am gyflogaeth yn y diwydiant.

Llwybrau gyrfa:

Gweithiwr adeiladu, saer coed, plymwr, peiriannydd 
sifil, trydanwr, gosodwr trydanol, peiriannydd 
awyru, teilsiwr, plastrwr, töwr, peintiwr ac addurnwr. Mae 
tueddiadau yn y dyfodol yn cynnwys technolegau cartref 
clyfar, gweithgynhyrchu clyfar ac ynni adnewyddadwy. 

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Adeiladu           
• Peintio ac addurno
• Plymwaith, gwresogi ac awyru
• Gwaith coed a gwaith saer.

Ar hyn o bryd mae blwch sgiliau lleol yn y rolau canlynol: 
syrfëwyr, sgaffaldwyr, trydanwyr, seiri coed, plymwyr, 
gosodwyr ffenestri, gosodwyr pibelli a weldwyr a 
pheirianwyr sifil a strwythurol.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Mae gan  
Fargen Ddinesig  Bae Abertawe nifer  o brosiectau sydd â’r nod o gefnogi’r  sector amgylchedd 

adeiledig.

Gydag amrywiaeth o 
grefftau i ddewis 
o’u plith, bwlch 
sgiliau lleol a thwf 
disgwyliedig yn y 
dyfodol, mae digon 
o	gyfleoedd	i	symud	
ymlaen o fewn y sector 
hwn.

Addysgir y cyrsiau mewn gweithdai o 
safon y diwydiant, gan roi modd i fyfyrwyr 
ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer 
gyrfa yn y sector.

4141 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/school-leavers        

Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 75.

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.
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Astudiaethau Gwasanaethau Adeiladu - 
Plymwaith a Thrydanol (Level 1)

Bwriedir y cwrs blwyddyn hwn i’r rhai sydd am 
ddysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n 
ymwneud â phlymwaith a gwaith trydanol. Mae’n 
paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth neu astudiaethau 
pellach.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Strwythur y diwydiant adeiladu
• Arferion gweithio diogel sylfaenol
• Mesurau amgylcheddol a chynaliadwyedd mewn 

anheddau domestig
• Paratoi safle ar gyfer gweithio yn y diwydiant 

adeiladu
• Gwifrau a therfyniadau mewn gosodiadau trydanol
• Draenio uwchddaearol
• Pibellau copr
• Pibellau pwysedd plastig
• Gosod, atgyweirio a chynnal a chadw systemau 

plymwaith.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Bydd 
gwybodaeth a phrofiad blaenorol y myfyriwr yn cael 
eu trafod yn y cyfweliad.

Llys Jiwbilî neu Gampws Tycoch

Sgiliau Adeiladu – Amlsgiliau  
(Diploma Level 1)

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn darparu’r cyflwyniad 
delfrydol i’r diwydiant adeiladu os nad ydych yn siŵr 
ynghylch pa lwybr i’w ddilyn.

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth a chael profiad 
ymarferol o amrywiaeth o grefftau yn y diwydiant 
adeiladu, fel:
• Peintio ac addurno
• Gwaith coed a saernïaeth
• Gwaith brics
• Teilsio
• Trydanol
• Plymwaith
• Plastro.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Rhaid bod 
gennych awydd i weithio yn y diwydiant adeiladu. 
Bydd cymwysterau TGAU, cymwysterau cyfwerth a 
theilyngdod personol yn cael eu trafod yn y cyfweliad. 
Byddwch yn gwneud asesiad diwydiant er mwyn 
penderfynu lefel briodol y cwrs.

Llys Jiwbilî neu Gampws Tycoch

Cymerodd ein dysgwyr Amgylchedd Adeiledig 
ran yng nghystadlaethau Gwaith Brics, Gwaith 
Coed a Pheintio ac Addurno Cystadleuaeth Sgiliau 
Cymru 2022, a gynhaliwyd ar Gampws Llys Jiwbilî. 
“Roedd hi’n ffordd wych o gael profiad, gan gyfuno 
cyflymdra a gwybodaeth mewn amgylchedd 
cystadleuol,” dywedodd y cystadleuydd Lydia Blight. 
“Mae hefyd yn edrych yn wych ar eich CV!”
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Busnes a Gweinyddu 
(Tystysgrif Lefel 2)

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys dau gymhwyster, BTEC 
Tystysgrif Dechnegol mewn Gweinyddu Busnes a 
Thystysgrif mewn Busnes.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn astudio heriau a 
newidiadau parhaus y byd busnes. Rhaid i chi fod 
yn barod i archwilio syniadau newydd a’u cyfleu yn 
effeithiol. 

Bydd yn cynnig cyfle i chi astudio nifer o weithredoedd 
busnes gan gynnwys marchnata, rheoli adnoddau 
dynol, cynllunio busnes, dylunio gwe a TGCh gyda 
phwyslais ar weinyddu busnes.

Mae unedau astudio’n cynnwys:
• Menter busnes
• Marchnata
• Cyllid
• Hyrwyddo brand
• Dylunio gwe
• Darparu gwasanaethau gweinyddol
• Defnyddio technoleg busnes i brosesu a chyfleu 

gwybodaeth
• Cynllunio, trefnu a chefnogi digwyddiadau busnes.

Gofynion mynediad penodol:
Un radd C a thair gradd D ar lefel TGAU neu bas ar 
gwrs Lefel 1 mewn pwnc cysylltiedig. 

Campws Tycoch

43

Busnes
Ar ôl cwblhau’ch cymwysterau gallech 
ddefnyddio’ch sgiliau trosglwyddadwy i gael  
hyd	i	gyflogaeth	yn	y	sector	busnes	a	chyllid	 
sy’n tyfu.

Eich dilyniant:

Ar ôl cwblhau Lefel 3, gallech symud ymlaen i’r HND 
mewn Rheoli Busnes, y cwrs Gradd Sylfaen mewn 
Rheoli Digwyddiadau, AAT Lefel 3 yn y Coleg, neu gwrs 
cysylltiedig yn y brifysgol. Mae bron 60% o’n myfyrwyr 
Lefel 3 yn dewis symud ymlaen i gwrs prifysgol.

Neu, mae’n bosibl y bydd cyfleoedd ar gyfer rhaglenni 
rheolwyr dan hyfforddiant neu brentisiaeth.

Llwybrau gyrfa:

Dadansoddi busnes, rheoli, ymgynghori, bancio a 
sefydliadau ariannol neu gychwyn busnes bach.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Rheolwr prosiect
• Datblygu busnes
• Dadansoddi data
• Cyfrifwyr/clercod cyflogres/clercod cyflog
• Derbynyddion 
• Cyfrifwyr siartredig ac ardystiedig.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/school-leavers        

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.

Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 73.
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Busnes (Diploma Lefel 3 gyda SBChLl)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn ddelfrydol i’r rhai 
sydd am astudio gwasanaethau ariannol, marchnata 
a rheoli busnes. Mae’n cynnwys Diploma Sefydliad 
Bancio a Chyllid Llundain (SBChLl) a Bagloriaeth 
Cymru. 

Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio nifer o 
swyddogaethau busnes gan gynnwys marchnata, 
adnoddau dynol a rheoli gyda phwyslais ar gyllid.

Mae meysydd astudio’n cynnwys: 
•  Archwilio busnes
• Datblygu ymgyrch farchnata
• Cyllid personol a busnes
•  Rheoli digwyddiad
•  Busnes rhyngwladol 
•  Marchnata digidol
• Egwyddorion rheolaeth
•  Y broses recriwtio a dethol.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Mathemateg a Saesneg, neu broffil teilyngdod mewn 
Busnes a Gweinyddu (Tystysgrif Lefel 2) neu Fusnes 
(Diploma Lefel 2) gan gynnwys gradd C mewn TGAU 
Mathemateg a Saesneg.

Busnes (Diploma Estynedig Lefel 3)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn gyfwerth â thair 
Safon Uwch. Nod y cwrs yw datblygu’ch sgiliau 
meddwl, ymchwil, ymarferol a rhyngbersonol yn 
gyfannol mewn meysydd fel marchnata, cyllid, 
adnoddau dynol a rheoli.

Mae unedau astudio’n cynnwys:
• Archwilio busnes 
• Datblygu ymgyrch farchnata
• Cyllid busnes a phersonol
• Rheoli digwyddiad
• Busnes rhyngwladol
• Egwyddorion rheoli
• Gwneud penderfyniadau busnes.

Ochr yn ochr â’r cwrs byddwch hefyd yn astudio’r 
Dystysgrif Uwch-sgiliau lle byddwch yn cyflawni 
cymhwyster safon Uwch. Gallwch ddewis astudio  
cwrs Safon Uwch cysylltiedig ochr yn ochr â’r cwrs 
hwn hefyd.

Gofynion mynediad penodol:
O leiaf bum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan 
gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Neu byddwn yn ystyried cymhwyser Lefel 2 
cysylltiedig ochr yn ochr â gradd C neu uwch mewn 
Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU.

Campws Tycoch Campws Gorseinon
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Busnes - Cwrs Carlam  
(Diploma Cenedlaethol Lefel 3) 

Cwrs blwyddyn yw hwn sy’n rhoi llwybr carlam i chi 
ennill eich diploma ac fe’i bwriedir ar gyfer dysgwyr 
sydd eisoes wedi dechrau eu hastudiaethau Lefel 3. 

Nod y cwrs yw datblygu sgiliau cyfannol wrth 
archwilio’r meysydd swyddogaethol busnes allweddol.

Mae’r cwrs yn cynnwys nifer o unedau gan gynnwys:
• Archwilio busnes 
• Datblygu ymgyrch farchnata
• Cyllid busnes a phersonol
• Rheoli digwyddiad
• Busnes rhyngwladol
• Egwyddorion rheoli.

Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â dwy Safon Uwch a gellir 
ei astudio yn annibynnol neu ar y cyd â phwnc arall - 
fformat cwrs sy’n unigryw i’r Coleg.

Gofynion mynediad penodol: 
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gyda 
chymwysterau UG presennol neu wedi’u cyfuno â 
Safon Uwch neu feysydd astudio eraill.

Campws Gorseinon

Mae campws mwyaf newydd Coleg Gŵyr Abertawe 
– Ysgol Fusnes Plas Sgeti – wedi agor ei ddrysau i 
fyfyrwyr. 

Ar ôl prosiect ailwampio uchelgeisiol a dderbyniodd 
65% cyllid gan Raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy 
Llywodraeth Cymru, mae wedi cael ei drawsnewid yn 
ofod addysgu cyfoes gyda mannau cymdeithasol a 
bar coffi.

Bydd y campws bellach yn gartref i amrywiaeth eang 
o gyrsiau busnes a rheoli proffesiynol, cymwysterau 
lefel uwch, prentisiaethau cysylltiedig â busnes a 
phrentisiaethau gradd.

Bydd hefyd yn rhoi modd i ni gyflwyno pynciau 
rheolaeth ac arweinyddiaeth ar draws rhaglenni eang 
y Coleg – fel cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol – a 
bydd yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd gwadd wedi’u 
ffrydio’n fyw gan arweinwyr diwydiant allweddol.
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Cyflwyniad i Arlwyo (Mynediad Lefel 3) 

Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol 
(Diploma Lefel 1)

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn eich cyflwyno i’r 
diwydiant arlwyo a lletygarwch trwy baratoi a choginio 
amrywiaeth o seigiau a gweini bwyd a diod.

Caiff y sgiliau hyn eu datblygu yn ein ceginau 
hyfforddi a bwyty’r Vanilla Pod.

Cewch gyfle hefyd i wella’ch sgiliau Mathemateg, 
Saesneg, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd, fel 
rhan o’r cwrs.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Diddordeb mewn gyrfa lletygarwch ac arlwyo.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnig yr wybodaeth a’r 
sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ennill cymhwyster 
a gydnabyddir gan y diwydiant a chael gyrfa mewn 
paratoi a choginio bwyd.

Byddwch yn ymgymryd â sesiynau ymarferol i 
ddatblygu’ch sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a 
gwasanaeth bwyd yn y Vanilla Pod, ein bwyty 
hyfforddi. Byddwch chi hefyd yn gwneud aseiniadau 
ysgrifenedig.

Byddwch hefyd yn astudio mathemateg, Saesneg, 
llythrennedd digidol a chyflogadwyedd trwy ein 
rhaglen sgiliau arlwyo, a chwblhau cymhwyster 
gwasanaeth bwyd.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Tair gradd E neu uwch ar lefel TGAU. Bydd ymgeiswyr 
hefyd yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a 
sgiliau boddhaol.

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.

Campws Tycoch

Campws Tycoch
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Arlwyo a Lletygarwch

Mae gan fyfyrwyr ar y cyrsiau hyn y fantais o 
weithio mewn amgylchedd proffesiynol wrth 
iddynt baratoi a gweini bwyd yn y Vanilla Pod, 
bwyty hyfforddi’r Coleg ar Gampws Tycoch. 

Eich dilyniant:

Bydd cyflawni Lefel 2/3 yn agor cyfleoedd 
cyflogaeth mewn lletygarwch cyffredinol, paratoi 
bwyd a choginio.

Llwybrau gyrfa:

Bydd cwblhau Lefel 3 yn rhoi cyfleoedd ychwanegol 
i chi ar gyfer cyrsiau NVQ goruchwylio/rheoli.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Cynorthwywyr cegin ac arlwyo
• Pen-cogyddion
• Staff gweini
• Staff bar
• Rheolwyr arlwyo a bar.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com
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Coginio Proffesiynol Uwch  
(Diploma Lefel 3)

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn astudio 
amrywiaeth o unedau theori fydd yn rhoi dealltwriaeth 
i chi o’r elfennau ymarferol a addysgir.

Mae’r amserlen hefyd yn cynnwys sesiynau 
ymarferol lle byddwch yn paratoi a gweini bwyd ar 
gyfer nosweithiau â thema a gourmet yn ein bwyty 
hyfforddi, Vanilla Pod.

Gofynion mynediad penodol:
Coginio Proffesiynol (Diploma Lefel 2) gradd 
teilyngdod neu uwch neu gymhwyster lletygarwch  
ac arlwyo cyfatebol.

Coginio Proffesiynol 
(Diploma Lefel 2)

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu’ch sgiliau 
ymarferol ymhellach trwy baratoi a choginio  
seigiau clasurol a chyfoes ar gyfer bwyty hyfforddi’r 
Vanilla Pod. 

Byddwch yn ymgymryd â sesiynau ymarferol i 
ddatblygu’ch sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a 
gwasanaeth bwyd. 

Byddwch hefyd yn astudio mathemateg, Saesneg, 
llythrennedd digidol a chyflogadwyedd trwy ein 
rhaglen sgiliau arlwyo.

Mae lleoliad gwaith yn rhan o’r cwrs.

Gofynion mynediad penodol:
Coginio Proffesiynol (Diploma Lefel 1) gradd 
teilyngdod neu uwch neu gymhwyster lletygarwch  
ac arlwyo cyfatebol.

Campws Tycoch Campws Tycoch
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Mae Marco Pierre White wedi agor ei Steakhouse 
Bar & Grill yn y J-Shed, SA1 ac fe aeth pedwar 
myfyriwr Arlwyo a Lletygarwch y Coleg i gwrdd  
ag ef.

Enillodd y myfyriwr Coginio Proffesiynol Lefel 2, 
Dylan Diamond, fedal Arian Gwasanaethau Bwyty 
yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022.

“Hoffwn i ganmol Dylan am ei natur benderfynol a’i 
waith caled yn ystod blwyddyn academaidd anodd 
o ystyried bod y bwyty wedi bod ar gau am y rhan 
fwyaf ohoni.

Roedd Dylan yn gallu hyfforddi dros Teams ac yn y 
Vanilla Pod i gystadlu yn rownd derfynol y bwytai.

Roedd e’n benderfynol o ennill medal a dangosodd 
ragoriaeth ysbrydoledig go iawn i feistroli’r tasgau y 
bu’n rhaid iddo gystadlu ynddyn nhw.

Rownd derfynol anodd iawn oedd hi hefyd gyda 
rhyw 30 o gystadleuwyr ardderchog, a gododd 
y safonau eto yng Nghymru, gan atgyfnerthu’r 
buddion o gofleidio’r cystadlaethau hyn.”

Nicola Rees, Hyfforddwr ac Arddangoswr 
Lletygarwch
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Technoleg Gwybodaeth  
(Diploma Lefel 1)

Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol 
(Diploma Cyntaf Lefel 2)

Cyfrifiadureg (BTEC Diploma Sylfaen 
Cenedlaethol Lefel 3)

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gyflwyniad i’r rolau sy’n 
bodoli yn y diwydiant TG.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Datrys problemau technegol TG
• Creu gwefannau
• Creu rhaglenni cyfrifiadurol
• Datblygu cynhyrchion digidol
• Datblygu amlgyfryngau.

Byddwch yn datblygu sgiliau allweddol fel cyfathrebu, 
gweithio mewn tîm ac arweinyddiaeth fydd yn eich 
helpu wrth geisio cyflogaeth.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd E ar lefel TGAU a chyfweliad.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn darparu gwybodaeth, 
dealltwriaeth a’r sgiliau arbenigol fydd yn eich paratoi 
ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Y byd ar-lein
• Systemau technoleg
• Gosod caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol
• Dylunio gwe
• Cronfeydd data
• Datblygu cynhyrchion amlgyfrwng
• Rhaglennu cyfrifiadurol.

Gofynion mynediad penodol:
Dwy radd C ar lefel TGAU neu’r Diploma Lefel 1 mewn 
Technoleg Gwybodaeth.

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn eich paratoi ar gyfer 
gyrfa yn y sector.

Byddwch yn ennill dealltwriaeth eang o TGCh ac 
astudio meysydd dethol yn fwy manwl megis:
• Rhwydweithiau cyfrifiadurol
• Cynhyrchu gwefan
• Datblygu gemau cyfrifiadur
• Animeiddio ar gyfrifiadur
• Seiberddiogelwch.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C ar lefel TGAU neu’r Diploma Lefel 2 
mewn Technoleg Gwybodaeth.

Campws Tycoch

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch
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Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch

Cyfrifiadura  
a Thechnoleg
Rydym yn byw mewn byd cynyddol ddigidol lle 
mae galw mawr am sgiliau TG bob amser.

Eich dilyniant:

Aeth dros 65% o’n myfyrwyr Lefel 3 ymlaen i ddilyn 
cwrs HND mewn Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Coleg 
neu gwrs cysylltiedig yn y brifysgol. Fel arall, gallech chi 
chwilio am waith neu wneud prentisiaeth.

Llwybrau gyrfa:

Systemau gwybodaeth cyfrifiadurol, gwaith 
fforensig ar gyfrifiaduron, datblygu gemau 
cyfrifiadurol, seiberddiogelwch, rhywdweithio 
cyfrifiadurol a chyfrifiadureg.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Rhaglenwyr a datblygwyr meddalwedd
• Technegwyr cymorth defnyddwyr TG
• Dadansoddwyr busnes TG, penseiri a dylunwyr systemau
• Technoleg gwybodaeth a thelathrebu.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.

Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 74

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/school-leavers        



Mae myfyrwyr wedi cyrraedd y rowndiau 
gogynderfynol a chynderfynol yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf yng nghystadlaethau 
e-Chwaraeon Prydain ac e-chwaraeon yn America 
yn Rocket League ac Overwatch.

Maen nhw wedi cael y llwyddiant hwn er mai dim 
ond dau dymor mae Gwdihŵs CGA wedi bod yn 
cystadlu. Dim ond y dechrau yw hwn i Gwdihŵs 
CGA oherwydd mae sïon ar led bod rhagor o 
lwyddiant i ddod i dîm e-chwaraeon y Coleg dros 
y flwyddyn nesaf.

Dilynwch ni ar  GCS_Owls 
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Diploma Sylfaen Cenedlaethol e-Chwaraeon  
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn yw darparu llwybr 
gyrfa i TG neu e-chwaraeon, gan roi sgiliau i fyfyrwyr 
a fydd yn eu galluogi i gael gyrfa fel dylunydd gemau, 
technegydd, ffrydiwr a chynhyrchydd fideo.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Dysgu sut i sefydlu, dylunio a brandio timau, logos, 

nwyddau ac ati
• Datblygu a chreu meysydd y cyfryngau cymdeithasol 

fel eich sianeli YouTube a Twitch eich hunain 

• Cael cyfle i gymhwyso dysgu mewn ffordd ymarferol 
a realistig

• Dilyn rhaglen astudio sy’n galluogi dilyniant i addysg 
uwch a chyflogaeth ym meysydd TGCh, busnes a 
marchnata

• Magu hyder trwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol
• Cymryd rhan mewn digwyddiadau e-chwaraeon fel 

e-Chwaraeon Prydain, Insomnia ac ati.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C ar lefel TGAU.

Campws Tycoch
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.



Eich dilyniant:

Aeth pob un o’n dysgwyr a gwblhaodd Lefel 2 
ymlaen i Lefel 3.

Aeth 95% o’n myfyrwyr Lefel 3 ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol yn 
y Coleg neu gwrs cysylltiedig yn y brifysgol.

Neu, gallech chi chwilio am waith.

Llwybrau gyrfa:

Llwybr y Cyfryngau Cymdeithasol a 
Marchnata: creawdwr cynnwys, golygydd 
delweddau, cynhyrchydd/golygydd fideo, cynhyrchydd 
graffeg symudol, ffotograffydd, dylunydd gwefan.

Llwybr Ffilm, Graffeg Symudol ac Effeithiau 
Gweledol: gwneuthurwr/golygydd  ffilmiau, 
cynhyrchydd/golygydd effeithiau gweledol, goruchwyliwr 
CG, artist 3D, animeiddiwr, artist tecstilau, cyfarwyddwr 
rigin/goleuo.

Llwybr Graffeg a Ffotograffiaeth: dylunydd graffig, 
hysbysebu, ffotograffiaeth, artist 2D, darlunydd digidol, 
dylunydd set, animeiddiwr fesul ffrâm, cynhyrchu fideo, 
datblygwr y cyfryngau cymdeithasol. 

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com
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Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol 
(Diploma Lefel 2)

Cynhyrchu a Thechnoleg yn y Cyfryngau 
Creadigol (Diploma Estynedig Lefel 3)   

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn eich cyflwyno i’r sgiliau 
technolegol, creadigol a phersonol sydd eu hangen i 
weithio yn niwydiannau’r cyfryngau.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer 
gyrfaoedd yn y cyfryngau a byddwch yn gweithio i 
greu amrywiaeth o gynhyrchion i’r cyfryngau megis 
fideo, sain a dylunio graffig.

Mae ffi stiwdio o £25.

Gofynion mynediad penodol:
Un radd C ar lefel TGAU wedi’i hategu gan nifer o 
raddau D neu E.

Mae diddordeb yn y cyfryngau a pharodrwydd i 
gymryd rhan mewn prosiectau creadigol yn hanfodol.

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn cynnig cyfle cyffrous 
i gael y sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i 
addysg uwch neu gael cyflogaeth o fewn diwydiant  
y cyfryngau.

Rydym nawr yn cynnig y cwrs hwn gyda thri llwybr 
penodol:
• Graffeg a ffotograffiaeth
• Ffilm, graffeg symudol ac effeithiau gweledol
• Cynnwys creadigol ar gyfer y cyfryngau 

cymdeithasol a marchnata.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar y broses 
greadigol o gyn-gynhyrchu i ôl-gynhyrchu. Byddwch 
yn gweithio ar gynyrchiadau mewn ffyrdd ymarferol, 
damcaniaethol ac ysgrifenedig, gan gynhyrchu 
portffolios a dangos riliau o’ch gwaith. 

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymweld â stiwdios 
cynhyrchu, digwyddiadau gyrfaoedd arbenigol, 
diwrnodau agored prifysgol a chael gweithdai ymarferol.

Mae ffi stiwdio o £25.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd A-C ar lefel TGAU neu’r Diploma Lefel 2 
mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol.

Bydd gofyn i chi gyflwyno portffolio o waith celf adeg y 
cyfweliad hefyd.

Byddwn yn ystyried myfyrwyr hŷn gyda’r sgiliau neu’r 
profiad perthnasol hefyd. 

Mae diddordeb yn y cyfryngau a chreadigrwydd yn 
hanfodol.

Campws Gorseinon

Campws Gorseinon
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Y Cyfryngau Creadigol

Mae’r cyfryngau ym mhobman! Maen nhw ar y 
teledu, y rhyngrwyd, y newyddion ac maen nhw 
ar eich ffôn. Enillwch sgiliau i lwyddo yn ein byd 
sy’n cael ei yrru fwyfwy gan dechnoleg.



Dyma’r ehangaf o’r disgyblaethau peirianneg.

Mae peirianwyr mecanyddol yn arbenigo mewn 
dylunio a chynhyrchu peiriannau, injans, systemau 
mecanyddol a thermol e.e. cydrannau cerbydau, 
cynhyrchion awyrennau, systemau arfau, tyrbinau, 
cywasgwyr, pympiau gwres, cyfnewidwyr gwres, offer 
chwaraeon, peiriannau ac offer meddygol, aelodau 
prosthetig a robotiaid.
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Peirianneg

Peirianneg yw un o’r sectorau diwydiant sy’n 
tyfu	gyflymaf	yn	y	byd	ac	mae’r	cyfleoedd	mae’n	
eu	cynnig	yn	ddiderfyn!	Y	diffiniad	o	beirianneg	
yw cymhwyso gwyddoniaeth a mathemateg i 
ddatrys problemau.

Mae	cyfleoedd	i	fyfyrwyr	sydd	â	meddylfryd 
academaidd yn ogystal â’r rhai sy’n fwy dawnus 
yn ymarferol y mae’n well ganddynt waith 
ymarferol.

Yn gyffredinol, gellir rhannu peirianneg yn 
bedwar prif gategori:

⚙  Mecanyddol

Dylunio ac astudio systemau ffisegol a mecanyddol 
megis offerynnau mecanyddol, injans, systemau 
ynysu dirgryniad, cywasgwyr, systemau arfau a 
rhannau ceir. 

⚡  Trydanol/Electronig

Dylunio ac astudio systemau trydanol a’u cymhwyso 
megis cylchedau trydanol, generaduron, moduron, 
systemau electromagnetig, systemau cyfrifiadurol, 
cylchedau integredig, microsglodion, dyfeisiau 
electronig a thelathrebu.

🏗  Sifil

Dylunio seilwaith cyhoeddus megis ffyrdd, pontydd, 
argaeau, cyflenwad dŵr ac adeiladau.  

🧪  Cemegol

Astudio cymhwyso cemeg, ffiseg a bioleg mewn 
prosesau masnachol megis mireinio petrolewm, 
microffabrigo a chynhyrchu biomoleciwl.

Eich dilyniant:

Ar ôl ysgol, gallwch ddewis disgyblaeth 
i’w hastudio yn y Coleg, ac arbenigo yn y 
ddisgyblaeth honno pan fyddwch yn symud ymlaen i 
addysg uwch neu brentisiaeth.

Gweler yr eiconau a ddefnyddir uchod i ddarganfod 
pa gyrsiau yw’r rhai mwyaf addas ar gyfer pob maes 
peirianneg. 

Peirianneg Fecanyddol Ymarferol  
(Perfformio Gweithrediadau Peirianneg 
Lefel 2) 

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw rhoi’r wybodaeth a’r 
sgiliau yn y meysydd canlynol:
• Weldio
• Ffabrigo
• Turnio
• Melino
• Drilio
• Niwmateg
• Lluniadu peirianneg
• Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
• Profi ac arolygu
• Profion anninistriol.

Mae’n cynnwys amrywiaeth o unedau ymarferol sy’n 
rhoi cyfle i chi ganfod pa feysydd peirianneg sy’n 
gweddu orau i chi.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd D ar lefel TGAU a gradd C mewn  
Saesneg neu Fathemateg.

Campws Tycoch

Peirianneg Fecanyddol

⚙

Llwybrau gyrfa:

Gweithio ym meysydd awyrofod, modurol, 
acwstig, amaethyddol, gweithgynhyrchu, 
cynhyrchu, morol, roboteg, biofeddygol, chwaraeon, 
ynni, cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur a dan 
reolaeth cyfrifiadur a mwy.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.
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Peirianneg Fecanyddol

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.

Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 77.
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Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - 
Chwaraeon Moduro (Diploma Lefel 3)

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn (cyfwerth â dau gwrs 
Safon Uwch) yw rhoi cefndir technegol ac academaidd 
i dysgwyr.

Byddwch yn astudio’r egwyddorion mwy cymhleth yn 
y maes peirianneg hwn wrth gyflawni gweithgareddau 
atgyweirio a diagnostig ar y cydrannau cysylltiedig. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cymwysiadau gwyddor cerbydau a mathemateg
• Arferion gweithdy chwaraeon moduro
• Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
• Weldio
• Systemau trydanol gwefru a dechrau cerbydau
• Swyddogaeth systemau chwistrellu petrol a’u 

gweithredu
• Gweithredu a phrofi systemau tanio electronig 

cerbydau.

Gofynion mynediad penodol:
Cymwysterau TGAU priodol ar broffil gradd C gan 
gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth. 
Byddwn yn ystyried dilyniant o gyrsiau modurol lefel 
ganolradd ochr yn ochr â chymwysterau TGAU priodol 
neu gymwysterau cyfwerth Sgiliau Hanfodol Cymru.

Dilyniant/gyrfaoedd:
Amrywiaeth o yrfaoedd neu raglenni cysylltiedig 
yn y brifysgol fel HND/BEng Chwaraeon Modurol a 
Pheirianneg Modurol.

Campws Gorseinon

Rhaglen Peirianneg Estynedig  
(Diploma Lefel 3) Cwrs Cyn-brentisiaeth

Mae’r rhaglen hybrid un flwyddyn hon yn cynnwys 
cwrs academaidd Lefel 3, cwrs ymarferol NVQ Lefel 2 
a’r sgiliau hanfodol i’ch paratoi ar gyfer prentisiaeth.

Mae prentisiaethau yn cynnig cyfle euraidd i chi 
astudio tra byddwch yn y gweithle, sy’n golygu eich 
bod yn cael eich talu i barhau â’ch addysg, a chael 
profiad gwaith amhrisiadwy ar yr un pryd. 

Mae meysydd astudio allweddol yn cynnwys:
• Mathemateg peirianneg
• Egwyddorion mecanyddol a thrydanol 
• Gwaith cynnal a chadw mecanyddol
• Drafftio gyda chymorth cyfrifiadur
• Niwmateg
• Rheoli ansawdd ac arolygu
• Egwyddorion weldio.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Mathemateg, Saesneg Iaith a phwnc Gwyddoniaeth. 

Rhaid i chi basio prawf gallu hefyd (mae hwn yn 
asesu’ch gallu i berfformio tasgau penodol ac ymateb  
i amrywiaeth o sefyllfaoedd gwahanol).

Dilyniant/gyrfaoedd:
Llwybr carlam i ail flwyddyn rhaglen prentisiaeth, 
HNC/HND mewn Peirianneg Fecanyddol neu 
Beirianneg Drydanol ac Electronig yn y Coleg.

Campws Tycoch

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cydweithio â 
Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) 
i ysbrydoli ac annog y genhedlaeth nesaf o 
beirianwyr chwaraeon moduro. 

Mae ein myfyrwyr yn mynychu’r brifysgol bob 
wythnos lle cânt eu haddysgu gan staff y Coleg  
a’r Drindod.

Mae’r Drindod hefyd wedi darparu gweithdy 
chwaraeon moduro, labordy cyfrifiaduron a dau 
gerbyd rasio sy’n gweithio’n llawn i ni, er mwyn i 
ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau.

⚙ ⚙ ⚡

Yn ddiweddar, fe wnaeth y Llynges Frenhinol wahodd 
ein myfyrwyr peirianneg fecanyddol i ymweld â’u 
llong ysgubo ffrwydron, HMS Brockelsby, a threulio 
amser gyda’r criw! Mae’r cyrsiau hyn yn paratoi’r 
myfyrwyr ar gyfer opsiynau gyrfa niferus ac roedd 
hi’n wych dangos yr opsiynau hyn iddyn nhw.



Llwybrau gyrfa:

Peirianneg electronig, microelectroneg, 
cyfathrebu, opteg ffibr, roboteg, peirianneg 
gyfrifiadurol, peirianneg optegol, peirianneg  
pŵer a mwy.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch   
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn (cyfwerth â dwy Safon 
Uwch) yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen 
arnoch i ateb anghenion diwydiannau peirianneg 
fecanyddol a thrydanol.

Mae rhai meysydd astudio’n cynnwys:  
• Mathemateg peirianneg
• Egwyddorion mecanyddol e.e. ffiseg
• Gwyddor deunyddiau
• Hydroleg/niwmateg
• Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur/dan reolaeth 

cyfrifiadur
• Peirianneg amgylcheddol
• Weldio a pheiriannu.

Gall dysgwyr ddewis astudio cwrs Safon Uwch 
perthnasol ychwanegol ochr yn ochr â’r rhaglen i wella 
eu mynediad i fynd i brifysgolion.

Gofynion mynediad penodol:
O leiaf bum gradd TGAU, yn ddelfrydol gyda B mewn 
Mathemateg.

Dilyniant/gyrfaoedd:
HNC, HND, gradd, prentisiaeth peirianneg uwch yn y 
fyddin neu swydd gysylltiedig yn y diwydiant.

Campws Gorseinon

Technolegau Peirianneg (Diploma 
Estynedig Technegol Lefel 3)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn (cyfwerth â thair Safon 
Uwch) yn canolbwyntio’n bennaf ar beirianneg 
fecanyddol. Mae’n gymhwyster a gydnabyddir gan 
ddiwydiant sy’n rhoi’r sgiliau academaidd ac ymarferol 
sydd eu hangen arnoch ar gyfer nifer o ddiwydiannau 
peirianneg modern.

Mae rhai meysydd astudio’n cynnwys: 
• Mathemateg peirianneg
• Egwyddorion mecanyddol a thrydanol e.e. ffiseg
• Egwyddorion cynnal a chadw
• Gwyddor deunyddiau
• Niwmateg
• Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
• Weldio a pheiriannu.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Mathemateg haen ganolradd/uwch a phwnc 
Gwyddoniaeth.

Dilyniant/gyrfaoedd:
HNC, HND, gradd, prentisiaeth peirianneg uwch yn y 
fyddin neu swydd gysylltiedig yn y diwydiant.

Campws Tycoch

Technolegau Peirianneg Electronig 
(Diploma Lefel 2)

Ar y cwrs blwyddyn hwn, byddwch yn archwilio’r 
datblygiadau diweddaraf ym maes peirianneg electronig. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Integreiddio technoleg ddigidol yn y cartref
•  Teledu manylder uwch Ultra
• Teledu protocol y rhyngrwyd
• Cyfathrebu symudol
• Technoleg cyfrifiaduron
• Cymwysiadau technoleg ddigidol diwydiannol
• Electroneg ddigidol ac analog.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd D neu uwch ar lefel TGAU.

Dilyniant/gyrfaoedd:
Cwrs Lefel 3 neu Brentisiaeth Sylfaen (gweler  
tudalen 77).

Campws Tycoch

🏗

🏗

🧪

🧪

⚙

⚙

⚡

Dewiswyd Ben Lewis, prentis electroneg yng 
Ngholeg Gŵyr Abertawe, i gynrychioli Tîm y DU yng 
nghystadleuaeth WorldSkills 2022 yn Tsieina. Bydd 
Ben, a fydd yn cystadlu yn y categori Electroneg 
Ddiwydiannol, yn ymuno â thri cystadleuydd arall  
o Gymru.

Mae WorldSkills, sy’n cael ei alw yn Gemau Olympaidd 
Sgiliau yn gystadleuaeth a gynhelir bob dwy flynedd 
sy’n cael ei pharchu yn rhyngwladol, ac sy’n gwobrwyo 
pobl am ragoriaeth mewn disgyblaethau technegol.

Mae peirianwyr trydanol yn arbenigo yn y gwaith 
o ddylunio a chynhyrchu systemau a chydrannau 
trydanol ac electronig, e.e. cylchedau trydanol, 
cylchedau electronig, opteg ffibr, systemau 
cyfrifiadurol, telegyfathrebu, offeryniaeth, rheolaethau, 
generaduron, moduron a dyfeisiau electromagnetig.

Peirianneg FecanyddolPeirianneg Drydanol/Electronig
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Technegydd Peirianneg Electronig Uwch 
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Nod y cwrs dwy flynedd hwn (cyfwerth â dwy Safon 
Uwch) yw eich helpu i gael lle prifysgol mewn 
disgyblaeth technoleg ddigidol neu electroneg.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cyfathrebu symudol
• Dylunio systemau
• Integreiddio yn y cartref
• Mathemateg ar gyfer peirianneg
• Electroneg ddigidol ac analog
• Roboteg
• Deallusrwydd artiffisial
• Dylunio PCB
• PLC
• Cystadlaethau sgiliau.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd A-C ar lefel TGAU gan gynnwys 
Mathemateg a Saesneg neu gymhwyster electroneg  
ar Lefel 2.

Dilyniant/gyrfaoedd:
Prentisiaeth gysylltiedig, HNC, HND neu radd.

HNC/HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig  
yn y Coleg.

Campws Tycoch

Technegydd Peirianneg Electronig 
Rhaglen Beirianneg Fanylach  
(Diploma Lefel 3)

Ar y cwrs blwyddyn hwn cyfwerth ag un Safon Uwch 
a hanner) byddwch yn archwilio byd peirianneg 
electronig gan gynnwys dadansoddi a chreu atebion, 
gyda phartneriaid diwydiannol, i broblemau go iawn.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Radio a radar
• Atebion clyweled
• Systemau cyfrifiadurol
• Integreiddio digidol yn y cartref
• Electroneg ddiwydiannol
• Roboteg
• Deallusrwydd artiffisial
• Dylunio PCB
• PLC
• Cystadlaethau sgiliau.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd A-C ar lefel TGAU gan gynnwys 
Mathemateg a Saesneg neu gymhwyster electroneg  
ar Lefel 2.

Dilyniant/gyrfaoedd:
Prentisiaeth gysylltiedig, HNC, HND neu radd.

HNC/HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig  
yn y Coleg.

Campws Tycoch

Mae myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, Scott Tavner, 
wedi cael ei roi ar y llwybr carlam i gystadlu yng 
ngharfan WorldSkills Lyon ar ôl ei berfformiad 
rhagorol yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol 
WorldSkills UK 2021.

Mae WorldSkills yn fudiad byd-eang o dros 80 o 
wledydd, sy’n cynorthwyo pobl ifanc ledled y byd 
trwy hyfforddiant, asesiadau a meincnodi seiliedig 
ar gystadlaethau.

Bydd Scott, sy’n astudio Peirianneg Electronig, yn 
ymuno â’r rhestr fer o ymgeiswyr eithriadol a fydd 
yn cynrychioli’r DU yn 2024 heb orfod ailymuno â’r 
cylch hwn.

Roedd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi 
dangos eu sgiliau peirianneg electronig o’r radd 
flaenaf mewn digwyddiad hyfforddiant rhithwir 
gyda myfyrwyr o bob rhan o Tsieina.

Y digwyddiad deuddydd oedd y cyntaf o’i fath i 
gael ei gynnal yng Nghymru, ac fe’i trefnwyd gan 
WorldSkills UK, yr elusen addysg a sgiliau, gan 
gefnogi ei raglen i gyfnewid arfer gorau mewn 
datblygu sgiliau gyda gwledydd ledled y byd. 

Cafodd ei gychwyn gan yr Adran Masnach 
Ryngwladol a’r Weinyddiaeth Adnoddau Dynol a 
Nawdd Cymdeithasol yn Tsieina, a’i ddylunio gan  
yr Arweinydd Cwricwlwm, Steve Williams.

⚡
⚡



Gwallt, Harddwch  
a Holisteg

Mae’r diwydiant yn dibynnu ar bobl greadigol 
sydd â sgiliau cyfathrebu cryf a pharodrwydd  
i ddysgu.

Gallai astudio gyda ni arwain at ddyfodol yn 
gweithio mewn salon, rhedeg eich sba eich 
hunan neu deithio’n rhyngwladol ar longau 
mordeithio.

Eich dilyniant:

Mae dros 85% o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i 
gwrs lefel uwch.

Prentisiaeth neu astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Neu gallech chi chwilio am waith neu fynd yn 
hunangyflogedig.

Llwybrau gyrfa:

Salonau, sbas, llongau mordeithio, cyflogaeth 
annibynnol/gartref neu gychwyn eich busnes eich 
hun. Mae tueddiadau yn y dyfodol yn cynnwys estheteg, 
codi blew’r amrannau ac aeliau/microbladio HD.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Pobl trin gwallt/barbro
• Therapyddion harddwch
• Therapyddion sba
• Technegwyr ewinedd 
• Colurwyr.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com
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Therapi Harddwch (Diploma Lefel 1) 

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi’r sgiliau a’r 
wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddarparu gofal 
croen a cholur sylfaenol yn ogystal â thriniaethau 
dwylo a thraed sylfaenol.

Byddwch yn cael blas ar weithio gydag eraill yn 
y sector ac ennill gwybodaeth o ofynion iechyd, 
diogelwch a hylendid.

Mae meysydd astudio’n cynnwys: 
• Cyflwyno delwedd broffesiynol mewn salon
• Darparu triniaeth dwylo sylfaenol  
• Darparu triniaeth traed sylfaenol  
• Dilyn iechyd a diogelwch yn y salon  
• Gweithio gydag eraill yn y sector gwallt a harddwch
• Creu delwedd gwallt a harddwch
• Dyletswyddau derbynfa salon 
• Celf ewinedd
• Gofal croen 
• Coluro sylfaenol
• Celf colur ffotograffig
• Peintio wynebau â thema.

Cewch gyfle i ddysgu am agweddau creadigol ar 
therapi harddwch.

Byddwch chi hefyd yn astudio llythrennedd, rhifedd, 
llythrennedd digidol a chyflogadwyedd.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd D mewn TGAU Mathemateg a Saesneg 
Iaith neu L1 Sgiliau Hanfodol Cymru cyfathrebu a 
chymhwyso rhif.

Cyfweliad a diddordeb brwd mewn therapi harddwch.

Broadway, Campws Tycoch
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Technegau Arbenigwr Harddwch 
(Diploma Lefel 2) 

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu eich 
sgiliau ymarferol wrth weithio ar gleientiaid mewn 
amgylchedd salon masnachol. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Gofalu am gleientiaid a chyfathrebu 
• Iechyd a diogelwch a theori gysylltiedig
• Triniaethau dwylo
• Triniaethau traed
• Colur
• Trin aeliau a blew’r llygaid
• Gofalu am groen yr wyneb
• Technegau cwyro
• Rhoi lliw haul.

Byddwch hefyd yn astudio llythrennedd, rhifedd, 
llythrennedd digidol a chyflogadwyedd.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C mewn TGAU Mathemateg, Saesneg Iaith 
ac, yn ddelfrydol, Gwyddoniaeth neu gymhwyster 
cyfathrebu a chymhwyso rhif cyfwerth Sgiliau 
Hanfodol Cymru.

Bydd rhaid i chi gwblhau asesiad cychwynnol mewn 
llythrennedd a rhifedd a dod am gyfweliad.

Triniaethau Therapi Harddwch  
(Diploma Lefel 3) 

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu sgiliau 
ymarferol mewn amgylchedd masnachol prysur.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Triniaethau trydanol i’r wyneb a’r corff
• Estyniadau blew amrannau
• Tylino Swedaidd/therapi cerrig poeth ac oer/

Swedaidd
• Rhoi lliw haul
• Micro-dermabrasion
• Anatomeg a ffisioleg
• Iechyd a diogelwch a theori gysylltiedig.

Byddwch hefyd yn gwneud profiad gwaith bob wythnos.

Gofynion mynediad penodol:
Tair gradd C neu uwch o leiaf ar lefel TGAU gan 
gynnwys Mathemateg, Saesneg ac, yn ddelfrydol, 
Gwyddoniaeth neu gymhwyster cyfathrebu a 
chymhwyso rhif cyfwerth Sgiliau Hanfodol Cymru.

Cymhwyster cysylltiedig ar Lefel 2. 

Colur ar gyfer Theatr, Effeithiau 
Arbennig, Gwallt a’r Cyfryngau  
(Diploma Lefel 3) 

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn addas i’r rhai a hoffai 
gael gyrfa fel artist colur yn y cyfryngau theatraidd. 

Bydd yn rhoi cyfle i chi weithio gyda pherfformwyr i 
lefel uchel gan ddarparu gwasanaethau gwallt a cholur 
yn y cyfryngau, y theatr, y celfyddydau perfformio, 
ffasiwn a diwydiannau ffotograffig.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Colur llunberffeithio
•  Colur cuddliw
•  Colur y cyfryngau
•  Colur ffasiwn a ffotograffig
•  Darnau prosthetig a chapiau moel
•  Dyluniadau gwallt ffantasi i berfformwyr.

Byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau rhifedd, 
llythrennedd a chyflogadwyedd drwy gydol y cwrs.

Gofynion mynediad penodol: 
Rhaid bod gennych brofiad a diddordeb angerddol 
mewn colur y cyfryngau, gallech fod wedi eich dysgu 
eich hun. Rhaid darparu tystiolaeth o’ch gwaith yn  
y cyfweliad.

Byddai cymhwyster gwallt neu harddwch Lefel 2 yn 
cael ei ystyried yn fantais.

Broadway, Campws Tycoch

Broadway, Campws Tycoch

Broadway, Campws Tycoch
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Trin Gwallt – dan 19 (Tystysgrif Lefel 1)

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn dechrau datblygu 
sgiliau trin gwallt.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Iechyd a diogelwch
• Datblygu cysylltiadau gwaith effeithiol
• Siampwio a chyflyru
• Paratoi ar gyfer gwasanaethau gwallt a chynnal 

mannau gwaith
• Chwythsychu gwallt
• Cynorthwyo gyda gwasanaethau lliwio gwallt
• Plethu a throelli gwallt gan ddefnyddio technegau 

sylfaenol
• Dyletswyddau derbynfa (dewisol).

Byddwch hefyd yn cwblhau cymwysterau mewn 
Mathemateg, Saesneg a chyflogadwyedd.

Gofynion mynediad penodol:
Yn ddelfrydol, gradd D mewn TGAU Saesneg a 
Mathemateg neu Lefel 1 mewn cymhwyster cyfathrebu 
a chymhwyso rhif Sgiliau Hanfodol Cymru.

Trin Gwallt (Diploma Lefel 2)

Trin Gwallt (Diploma Lefel 3)

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn 
datblygu’ch sgiliau trin gwallt a gweithio ar gleientiaid 
mewn amgylchedd salon masnachol.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Iechyd a diogelwch
• Rhoi cyngor i gleientiaid ac ymgynghori â nhw
• Siampwio, cyflyru a thrin gwallt a chroen y pen
• Lliwio a goleuo gwallt
•  Steilio gwallt
• Torri gwallt merched
• Torri a steilio gwallt dynion
• Hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau
• Gweithio yn y diwydiant gwallt
• Plethu/troelli gwallt.  

Byddwch hefyd yn cwblhau cymwysterau mewn 
Mathemateg, Saesneg a chyflogadwyedd.

Gofynion mynediad penodol:
Yn ddelfrydol, gradd C mewn TGAU Saesneg a 
Mathemateg neu Lefel 2 cymhwyster cyfathrebu a 
chymhwyso rhif Sgiliau Hanfodol Cymru.

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn 
datblygu’ch sgiliau trin gwallt a gweithio ar gleientiaid 
mewn amgylchedd salon masnachol.

Bydd disgwyl i chi wneud profiad gwaith un diwrnod  
yr wythnos yn ystod y rhaglen 36 wythnos mewn 
salon o’ch dewis.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Iechyd a diogelwch
• Ymgynghori
• Torri creadigol
• Technegau lliwio creadigol
• Cywiro lliw
• Steilio a thrin gwallt yn greadigol
• Trin gwallt hir yn greadigol.

Gofynion mynediad penodol:
Tair gradd C neu uwch o leiaf ar lefel TGAU gan 
gynnwys Mathemateg, Saesneg ac, yn ddelfrydol,  
Gwyddoniaeth neu gymhwyster cyfathrebu a 
chymhwyso rhif cyfwerth Sgiliau Hanfodol Cymru.

Cymhwyster trin gwallt neu gymhwyster cysylltiedig 
ar Lefel 2.

Rhaid bod yn uchel eich cymhelliant â diddordeb 
angerddol yn y diwydiant. 

Broadway, Campws Tycoch

Broadway, Campws Tycoch

Broadway, Campws Tycoch
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Bydd ein myfyrwyr yn cael cyfle drwy gydol y 
flwyddyn i gymryd rhan mewn digwyddiadau’r  
Coleg megis ein Gwobrau Myfyrwyr.



Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
Mae dros bedair miliwn o bobl yn y DU yn gweithio 
ym maes gofal iechyd, ac mae galw ar draws y byd 
am bobl sydd â chymwysterau proffesiynol*.

Mae galw mawr bob amser am weithwyr 
proffesiynol cymwysedig ym maes gofal plant.

Ffynhonnell: www.careerpilot.org.uk

Eich dilyniant:

Iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant: 
Dewisodd dros 60% o’n myfyrwyr Lefel 3 symud 
ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a 
Datblygu neu Ymarfer Datblygu Gofal Plant yn y Coleg, 
neu astudiaethau pellach yn y brifysgol. 

Mae opsiynau eraill yn cynnwys prentisiaeth neu raglenni 
Mynediad ar gyfer gyrfaoedd ym maes nyrsio plant neu 
waith cymdeithasol.

Neu gallech chi chwilio am gyflogaeth.

Llwybrau gyrfa:

Llwybrau gyrfa iechyd a gofal cymdeithasol: 
Gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol, 
nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg, troseddeg, iechyd 
yr amgylchedd a’r gwasanaeth prawf.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref
• Nyrsys
• Ymarferwyr meddygol 
• Cynorthwywyr nyrsio.

Llwybrau gyrfa gofal plant: Crèche gofal dydd neu 
gynorthwyydd/ymarferydd gofal dydd sesiynol. Neu, 
nani neu gynrychiolydd gwyliau. Mae tueddiadau yn 
y dyfodol yn cynnwys integreiddio technolegau yn 
yr amgylchedd dysgu, canolbwyntio ar ddysgu trwy 
chwarae, llythrennedd a rhifedd cynnar.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Nyrsys/cynorthwywyr meithrin
• Gwarchodwyr plant/proffesiynau cysylltiedig Addysgu
• Ymarferydd gofal plant
• Gweithwyr chwarae.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com
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Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 80.

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.
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Llwybr Cyfunol Craidd Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol - Oedolion, Plant a Phobl 
Ifanc (Lefel 2)

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu 
dealltwriaeth o’r sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae meysydd astudio’n cynnwys: 
• Diogelu
• Iechyd a lles
• Egwyddorion a gwerth
• Iechyd a diogelwch
• Ymarfer proffesiynol.

Byddwch hefyd yn astudio llythrennedd, rhifedd a sgiliau 
hanfodol a bydd gofyn i chi wneud lleoliadau gwaith.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Tair gradd C ar lefel TGAU (Saesneg yn ddelfrydol) 
neu gwrs Lefel 1 gyda 90% presenoldeb, wedi’i ategu 
gan leoliad gwaith.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y 
cwrs. Mae’n costio tua £40.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 
Egwyddorion a Chyd-destunau 
(Tystysgrif a Diploma Lefel 3)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn archwilio amrywiaeth 
o faterion cyfredol ac amserol yn y sector iechyd a 
gofal cymdeithasol.

Mae pynciau yn y flwyddyn gyntaf yn debygol o 
gynnwys:
• Twf a datblygiad dynol
• Clefydau ac anhwylderau a sut y gellid eu hatal
• Hyrwyddo gofal a chyfathrebu o safon.

Yn yr ail flwyddyn, gallwch ehangu’ch astudiaethau 
drwy gwblhau dau bwnc o unedau dewisol megis:
• Strategaethau ymgysylltu i gefnogi unigolion mewn 

amrywiaeth o leoliadau gofal
• Deall ymddygiad dynol
• Deall iechyd meddwl a lles
• Hyrwyddo hawliau oedolion, plant a phobl ifanc.

Byddwch hefyd yn cwblhau’r cwblhau Bagloriaeth 
Cymru ochr yn ochr â’r cwrs hwn.

Rhaid i chi fod â lleoliad gwaith i ddilyn y  
cymwysterau hyn.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y 
cwrs. Mae’n costio tua £40.

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
(Diploma Rhagarweiniol Lefel 1)

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu eich 
gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r sector.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Rolau a’r gwasanaethau a ddarperir
• Iechyd a diogelwch
• Amddiffyn a diogelu oedolion a phlant
• Sgiliau cyfathrebu ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol
• Gwneud byrbrydau iach wrth ofalu am bobl
• Cynghori pobl eraill ar ffyrdd o fyw iach
• Ymweld â lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol
• Darparu gweithgaredd creadigol wrth ofalu am bobl.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Un radd C ar lefel TGAU.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y 
cwrs. Mae’n costio tua £40.

Campws Tycoch

Mae ein myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 
gallu dysgu sgiliau newydd yn ffug ward y Coleg 
sy’n cynnwys gwelyau ysbyty a sgrin pelydr X.
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Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gofal 
Plant (Diploma Rhagarweiniol Lefel 1)

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu eich 
gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r sector blynyddoedd 
cynnar a gofal plant.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Rolau a’r gwasanaethau a ddarperir
• Amddiffyn a diogelu oedolion a phlant
• Gofal corfforol babanod a phlant ifanc
• Hybu bwyta’n iach
• Cynllunio amgylchedd gofal plant diogel
• Cynllunio gweithgareddau i gefnogi anghenion 

emosiynol a chymdeithasol plant
• Darparu gweithgareddau darllen, rhifedd a 

chreadigol plant cyn ysgol.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Rhai cymwysterau ar Lefel Mynediad 3 neu radd E 
mewn TGAU Saesneg Iaith a gradd D mewn pwnc 
arall.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y 
cwrs. Mae’n costio tua £40.

Campws Tycoch

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad  
Plant - Ymarfer a Theori (Lefel 2)

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ychwanegu at yr 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 
oed. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys lleoliad gwaith.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Egwyddorion a gwerthoedd
• Iechyd a lles, dysgu a datblygiad
• Ymarfer proffesiynol a diogelu
• Datblygu dealltwriaeth bellach o ddatblygiad plant  

a gwasanaethau gofal plant yng Nghymru
• Rheoli ymddygiad.

Byddwch hefyd yn cwblhau’r Cymhwyster Craidd ochr 
yn ochr â’r cwrs hwn. Byddwch yn gwneud 300 awr 
mewn lleoliad gofal plant.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Cymhwyster addas ar Lefel 1 neu ddwy radd C ar lefel 
TGAU ac o leiaf radd D mewn Saesneg Iaith.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y 
cwrs. Mae’n costio tua £40.

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad  
Plant - Ymarfer a Theori (Lefel 3)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn ychwanegu at yr 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 oed. Bydd 
y cwrs hwn yn cynnwys lleoliad gwaith.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Egwyddorion a gwerthoedd
• Diogelu
• Iechyd a lles, dysgu a datblygiad
• Ymarfer proffesiynol
• Salwch a haint
• Sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu
• Ymddygiad cadarnhaol.

Byddwch yn cwblhau’r Cymhwyster Craidd ochr yn 
ochr â’r cwrs hwn a Bagloriaeth Uwch Cymru.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Cymhwyster Lefel 2 mewn gofal plant neu bum gradd C 
neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith.

Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y 
cwrs. Mae’n costio tua £40.

Campws Tycoch

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch

Mwynhaodd ein dysgwyr Gofal Plant sesiwn 
ymarferol yn Ysgol Goedwig Llys Nini yn ddiweddar, 
gan ddarganfod manteision dysgu awyr agored!



Eich dilyniant:

Gallech symud ymlaen i brentisiaeth neu 
astudiaethau pellach. Neu gallech chwilio am 
gyflogaeth yn y diwydiant. 

Llwybrau gyrfa:

Garddwr, gweithiwr canolfan garddio/planhigion, 
technegydd meithrinfa, garddwr treftadaeth, 
parcmon neu weithiwr cynnal a chadw tiroedd/meysydd 
chwaraeon.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Mae	tirlunio	yn	sector	sy’n	tyfu’n	gyflym	yn	y	DU.	
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd 
mawr mewn ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd 
o blanhigion, garddio, tirlunio a’r amgylchedd. 
Mae hyn yn helpu i wneud garddwriaeth a 
thirlunio	yn	un	o’r	sectorau	cyflogaeth	mwyaf	 
yn y DU.

Garddwriaeth

6060

Sgiliau Garddwriaeth Ymarferol   
(Diploma Lefel 2) 

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys amrywiaeth mawr 
iawn o bynciau dewisol megis:

• Adeiladu lle palmantog mewn gardd
• Adeiladu waliau a phileri mewn gardd
• Cynnal pwll gardd
• Plannu cynhwysydd ar gyfer arddangosfa dymhorol
• Tocio llwyni colldail sy’n blodeuo yn y gwanwyn
• Torri perthi gan ddefnyddio torrwr perth petrol
• Lluosogi planhigion drwy doriadau coesyn
• Torri glaswellt gan ddefnyddio peiriant torri  

glaswellt cylchdro
• Adeiladu ffensys gardd
• Hau hadau y tu allan â llaw
• Adeiladu meinciau a phergolâu gardd
• Tyfu planhigion y tu mewn o hadau.

Asesir y cwrs trwy arsylwi perfformiad ymarferol a 
holi. Yn ogystal, rhaid i fyfyrwyr gynhyrchu portffolio 
o dystiolaeth i ategu gwybodaeth a dealltwriaeth 
sylfaenol. 

Mae ffi £60 am ddillad diogelwch y mae’n rhaid i 
fyfyrwyr eu gwisgo wrth wneud tasgau ymarferol.

Gofynion mynediad penodol:
Bydd rhaid i fyfyrwyr ddangos diddordeb mewn 
tirlunio caled a meddal ac, yn ddelfrydol, bydd 
ganddynt gymhwyster Lefel 1 mewn garddwriaeth  
neu adeiladu, neu un radd C ar lefel TGAU.

Campws Tycoch
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.
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Cyflwyniad i Gynnal a Chadw Systemau 
Cerbydau (Diploma Sylfaen Lefel 1)  

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn astudio 
egwyddorion sylfaenol systemau mecanyddol  
a thrydanol a ddefnyddir mewn technoleg  
cerbydau modur.

Byddwch yn cael blas ar yrfa yn y diwydiant 
gwasanaethau ac atgyweirio cerbydau modur. 

Byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau mathemateg, 
Saesneg a llythrennedd digidol.

Gofynion mynediad penodol:
Diddordeb brwd yn y pwnc.

Mae’n bosibl y bydd rhaid i chi wneud prawf gallu 
i sicrhau bod gennych ddealltwriaeth gadarn o 
lythrennedd a rhifedd.

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau 
Modur (Diploma Lefel 1 a 2) 

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi dealltwriaeth i 
chi o’r systemau trydanol a mecanyddol a ddefnyddir 
ar gerbyd modur o ran gweithredu, dylunio a chynnal 
a chadw.

Byddwch yn cwblhau nifer o dasgau ymarferol gosod 
yn ogystal ag arholiadau dewis lluosog i brofi’ch 
gwybodaeth.

Byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau mathemateg, 
Saesneg a llythrennedd digidol.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd D mewn pynciau TGAU priodol gan gynnwys 
Mathemateg a Saesneg ynghyd â chyfweliad. 

Campws Tycoch

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/school-leavers        

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau 
Modur (Diploma Lefel 3) 

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi dealltwriaeth i  
chi o’r systemau trydanol a mecanyddol a ddefnyddir 
ar gerbyd modur o ran gweithredu, dylunio, chynnal a 
chadw, diagnostig ac atgyweirio.

Byddwch yn cwblhau nifer o dasgau gosod yn ogystal 
ag arholiadau dewis lluosog i brofi’ch gwybodaeth.

Byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau hanfodol mewn 
rhifedd, cyfathrebu a TG.

Gofynion mynediad penodol:
Wedi cwblhau cymhwyster Cynnal a Chadw ac 
Atgyweirio (Diploma Lefel 2) yn llwyddiannus.

Campws Gorseinon

Cerbydau Modur

Yn cyfuno dylunio, gweithgynhyrchu a’r gadwyn 
gyflenwi,	y	diwydiant	moduro	yw’r	sector	
cyflogaeth	peirianneg	mwyaf	yn	y	DU.

Eich dilyniant:

Mae dros 85% o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i 
gwrs lefel uwch.

Gallech symud ymlaen i brentisiaeth neu astudiaethau 
pellach yn y brifysgol.

Neu, gallech chi chwilio am waith yn y diwydiant.

Llwybrau gyrfa:

Mae tueddiadau yn y  dyfodol yn cynnwys cerbydau 
trydan a sgiliau arbenigol batri, atgyweiriadau 
hybrid a thechnolegau diwydiant newydd.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 81.
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

Cerddoriaeth (Lefel 2)

Perfformio Cerddoriaeth  
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn datblygu’ch gwybodaeth 
a’ch sgiliau ymarferol mewn perfformio a chynhyrchu 
cerddoriaeth.

Byddwch yn astudio pob maes cerddoriaeth gan 
gynnwys y diwydiant cerddoriaeth, dadansoddi 
cynhyrchiad a pherfformiadau unawd ac ensemble.

Mae ffocws ymarferol i’r cwrs. Byddwch yn perfformio 
ar eich pen eich hun ac mewn ensembles, gweithio yn 
y stiwdio recordio a dechrau datblygu sgiliau megis 
ysgrifennu caneuon, dilyniannu a threfnu.

Mae ffi stiwdio o £50.

Gofynion mynediad penodol:
Pedair gradd D ar lefel TGAU neu gymwysterau 
cyfwerth.

Amodol ar gyfweliad a chlyweliad.

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn yw bod mor ymarferol 
ag sy’n bosibl gan roi sylfaen i chi ym mhob agwedd 
ar berfformio a chynhyrchu cerddoriaeth.

Byddwch yn treulio llawer o’ch amser yn datblygu’ch 
ymarfer proffesiynol eich hun. Mae perfformio unigol, 
gwaith ensemble a gweithgareddau stiwdio i gyd yn 
cael eu hannog, ochr yn ochr â dealltwriaeth o hanes 
cerddoriaeth a chyd-destun diwylliannol.

Mae’r cwrs yn rhoi profiad ymarferol o sain fyw, 
technolegau recordio yn y stiwdio, dilyniannu, 
entrepreneuriaeth, cynhyrchu fideo, ac ysgrifennu 
caneuon. Mae’n rhoi modd i chi ddatblygu 
dealltwriaeth eang o’r diwydiant cerddoriaeth ac, yn 
nes ymlaen, gall arbenigedd o’ch dewis chi ddeillio o’r 
ddealltwriaeth hon.

Byddwch hefyd yn datblygu’r sgiliau technegol a’r 
repertoire sydd eu hangen i gynllunio a threfnu 
digwyddiad cerddorol mawr.

Mae ffi stiwdio o £75 y flwyddyn.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C ar lefel TGAU neu gymwysterau 
cyfwerth, er enghraifft, Lefel 2 mewn Cerddoriaeth 
(gradd teilyngdod).

Yn amodol ar gyfweliad a chlyweliad.

Campws Llwyn y Bryn

Campws Llwyn y Bryn

Ar Gampws Llwyn y Bryn mae dwy stiwdio 
recordio llawn cyfarpar, nifer o ystafelloedd 
ymarfer cerddoriaeth a lle perfformio ar lwyfan.

Cerddoriaeth

Enillydd 
Gwobr AurCystadleuaeth Sgiliau  Cymru 2020.

Enillydd 
Medal Arian

Cystadleuaeth Sgiliau   

Cymru 2022.

Eich dilyniant:

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig fel cerddoriaeth boblogaidd neu 
dechnoleg cerdd.

Llwybrau gyrfa:

Peirianwyr byw neu stiwdio, cerddorion  
proffesiynol a newyddiadurwyr.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Mae ein dysgwyr yn cael cyfle i berfformio mewn 
digwyddiadau amrywiol drwy gydol y flwyddyn. Yn y llun 
mae FSHTNK yn perfformio yn eu cyngerdd Dydd Sant 
Ffolant yn y Bunkhouse, Abertawe. Roedd y myfyrwyr 
hefyd wedi perfformio ar eu llwyfan eu hunain yng Ngŵyl 
Ymylol Abertawe!



Celfyddydau Cynhyrchu yn y Theatr  
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn darparu hyfforddiant 
realistig dwys ym mhob agwedd ar gynhyrchu ar gyfer 
y theatr. Byddwch yn dilyn cwrs generig sy’n edrych ar 
oleuo, sain, rheoli llwyfan a dylunio.

Mae meysydd astudio hefyd yn cynnwys gweinyddu’r 
celfyddydau ac astudiaeth ddamcaniaethol o’r 
celfyddydau perfformio.

Bydd yn cynnig gwaith prosiect perfformio amrywiol i 
chi, yn y Coleg ac mewn lleoliadau allanol. Yn ogystal 
â’r gwaith ymarferol mae gwaith theori a hyfforddiant 
seiliedig ar sgiliau technegol, rheoli a dylunio.

Mae ffi stiwdio o £150 ar gyfer teithiau theatr a 
gweithdai.

Gofynion mynediad penodol: 
Bydd angen profiad mewn gwaith cefn llwyfan ac 
argymhellir eich bod yn aelod o grŵp theatr ieuenctid.

Mae myfyrwyr yn cymryd  rhan mewn sesiynau sgiliau ymarferol sy’n cynnwys goleuo, sain, rheoli llwyfan, creu golygfeydd, dylunio set, creu gwisgoedd a gwneud propiau.Mae pob myfyriwr yn mynd i sesiynau theori i archwilio cyd-destun gwaith perfformio a busnes yn y celfyddydau perfformio.

6363 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/school-leavers        

Campws Gorseinon

Eich dilyniant:

Aeth pob myfyriwr a gwblhaodd Lefel 2 ymlaen i’r 
cwrs Lefel 3 yn 2022, gyda 66% o’n myfyrwyr  
Lefel 3 yn symud ymlaen i gwrs lefel prifysgol.

Ym maes cynhyrchu yn y theatr, gallech chi geisio 
mynediad i golegau drama arbenigol gan gynnwys RADA, 
Bristol Old Vic a Mountview.

Yn y celfyddadau perfformio gallech chi symund ymlaen 
i’r cwrs Perfformio (Diploma Proffesiynol Lefel 4) yn 
arbenigo mewn Actio neu Theatr Gerdd. Aeth dros 80% 
o’n myfyrwyr Lefel 4 ymlaen i gwrs lefel prifysgol.

Fel arall, gallech chi geisio mynediad i golegau drama, 
dawns a theatr gerdd arbenigol gan gynnwys RADA, Arts 
Ed ac Ysgol Dawns Gyfoes Llundain.

Llwybrau gyrfa:

Addysgu, gweinyddu’r celfyddydau, rheoli llwyfan, 
dylunio gwisgoedd, goleuo/dylunio sain neu 
dechnegol.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Mae gan y Coleg gysylltiadau ardderchog 
â cholegau arbenigol. Rydym yn ganolfan 
clyweliadau rhanbarthol ar gyfer LAMDA, 
Academi Mountview a Theatr Genedlaethol 
Ieuenctid.

Y Celfyddydau Perfformio 
a Chynhyrchu yn y Theatr

The Acting Company Of Gower College Swansea

Cwmni Actio Coleg Gwyr Abertawe 

BLOOD WEDDINGBLOOD WEDDING  

Frerico Garcia Lorca  Adapted by/Addaswyd gan Tanya Ronder

By arrangement with Nick Herne Books - Trwy drefniant gyda Nick Herne Books 

Thursday Nos Lau  27th May Mai, 2021 @ 7pm
Poster Image based on a photograph by Paul Apal’kin ~ http://mesosyn.com/reflection.html

Llun y poster yn seiliedig ar ffotograff gan Paul Apal’kin ~ http://mesosyn.com/reflection.html

ˆ



6464Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

G
al

w
e

d
ig

ae
th

o
l  

|  
 Y

 C
e

lf
yd

d
yd

au
 P

e
rf

fo
rm

io
 a

 C
h

yn
h

yr
ch

u 
yn

 y
 T

h
e

at
r

Y Celfyddydau Perfformio  
(Diploma Lefel 2)

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r 
sgiliau i chi mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys 
dawns, drama a chanu.

Mae ffocws ymarferol i’r cwrs a byddwch yn cymryd 
rhan mewn amrywiaeth o sesiynau sgiliau gan 
gynnwys prosiectau perfformio. 

Cewch gyfleoedd i gyfwyno gwaith perfformio yn 
anffurfiol yn ogystal â chael profiad o gyflwyno o flaen 
cynulleidfa. 

Mae ffi stiwdio o £150 y flwyddyn ar gyfer teithiau 
theatr a gweithdai.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd D mewn unrhyw bwnc TGAU neu broffil pasio 
Diploma Lefel 1.

Rhaid bod yn barod i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau perfformio. Byddai profiad TGAU 
mewn dawns, drama neu gerddoriaeth o fantais.

Y Celfyddydau Perfformio  
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi hyfforddiant 
realistig i chi ym mhob agwedd ar berfformio.

Byddwch yn datblygu eich technegau perfformio 
mewn actio, canu a symud.

Byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang 
o berfformiadau sy’n cynnwys rhannu gwaith ar 
raddfa fach yn ogystal â chynhyrchiadau mwy mewn 
lleoliadau allanol.

Mae ffi stiwdio o £150 y flwyddyn ar gyfer teithiau 
theatr a gweithdai, gweithdai a chostau cysylltiedig 
eraill.

Gofynion mynediad penodol:
Proffil rhagoriaeth Y Celfyddydau Perfformio (Diploma 
Lefel 2). Mae gradd C mewn TGAU Saesneg yn 
hanfodol.

Diddordeb a phrofiad yn y celfyddydau perfformio ac 
argymhellir eich bod yn aelod o grŵp perfformio y tu 
allan i’r ysgol.

Campws Gorseinon Campws Gorseinon

Llongyfarchiadau mawr i Benjamin Akintuyosi sydd wedi ennill lle yn RADA ar ôl astudio cwrs Diploma Estynedig 
Lefel 3 Celfyddydau Perfformio gyda ni.



Eich dilyniant:

Aeth dros 53% o’n myfyrwyr ymlaen i ddilyn y 
cwrs Gradd Sylfaen mewn Cyflawnder Troseddol 
neu Ddatblygu a Rheoli Chwaraeon yn y Coleg neu 
astudiaethau pellach yn y brifysgol.

Neu, gallech chi wneud cais i ymuno â sefydliad 
gwasanaeth cyhoeddus ac amddiffynnol.

Llwybrau gyrfa:

Lluoedd arfog, gwasanaeth tân, heddlu 
a gwasanaethau prawf, galwedigaethau 
gweinyddol ac ysgrifenyddol, swyddogion cymorth 
cymunedol yr heddlu a ditectifs.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Parafeddygon
• Gweithwyr proffesiynol cysylltiedig gwasanaethau  

amddiffynnol
• Swyddogion yr heddlu
• Gweithwyr proffesiynol cysylltiedig gwasanaethau 

cyhoeddus
• Swyddogion gwasanaeth tân.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

65 I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i gcs.ac.uk/cy/school-leavers        

Gwasanaethau Cyhoeddus 
ac Amddiffynnol
Bydd	myfyrwyr	yn	cael	cyfle	i	ddysgu	rhagor	
am y gwahanol wasanaethau.

Cewch	gyfle	i	gymryd	rhan	mewn	amrywiaeth	
o	brofiadau	fel	gweithgareddau	awyr	agored,	
gweithgareddau antur, teithiau preswyl a 
siaradwyr gwadd.

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.

Eich dilyniant

Oeddech chi’n gwybod, ar ôl cwblhau eich cwrs  
Safon Uwch Dawns neu Ddrama, ein bod ni bellach  
yn cynnig dewis o ddau lwybr dilyniant? Gyda’r 
Diploma Proffesiynol mewn Perfformio Lefel 4,  
gallwch ddewis arbenigo mewn naill ai Actio neu 
Theatr Gerdd.

Maer cyn-fyfyrwyr ar ein cwrs Lefel 4 wedi mynd 
ymlaen i astudio yn rhai o ysgolion a conservatoires 
mwyaf nodedig y DU.

Ysgol Actio East 15  
Joe Asher, Annalise Williamson a Cerys Gruneberg 

The Drama Studio Llundain
Eve Harris a Josh Crawshaw

Royal Holloway
Eva Coffey a Cate Harvey

Royal Birmingham Conservatoire
Alfie Evans a Sam Dinnage

LIPA
Dafydd Evans

Ysgol Ganolog Frenhinol Lleferydd a Drama
Sam Jones
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Paratoi ar gyfer Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Diploma Lefel 2)

Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai  
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn eich ysbrydoli i wella 
sgiliau cyflogadwyedd cyffredinol a sgiliau. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Sgiliau gwasanaethau cyhoeddus
• Cyflogaeth
• Iechyd a ffitrwydd
• Gweithgareddau a gwaith tîm
• Sgiliau ymgyrch a llywio tir
• Chwaraeon a hamdden.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd D neu uwch ar lefel TGAU. Gradd D/E o 
leiaf mewn Saesneg a Mathemateg.

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn eich paratoi ar gyfer 
gyrfa mewn sefydliad gwasanaeth cyhoeddus megis  
yr heddlu, y gwasanaeth tân neu’r lluoedd arfog.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Dinasyddiaeth ac amrywiaeth
• Ymddygiad a disgyblaeth
• Paratoi corfforol, iechyd a lles
• Gwaith tîm, arweinyddiaeth a chyfathrebu
• Llywodraeth a’r gwasanaethau amddiffynnol
• Sgiliau ymgyrch/gweithgareddau awyr agored
• Cyflwyniad i droseddeg.

Byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr 
â’r cwrs hwn

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol: 
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU neu Chwaraeon 
neu Wasanaethau Cyhoeddus (Tystysgrif Lefel 2)  
gyda proffil teilyngdod.

Gradd C o leiaf mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.

Cafodd ein myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus eu 
gwahodd i chwarae faciwîs mewn diwrnod canolfan 
orffwys y gwasanaethau brys. Rhoddodd hyn gyfle 
i’r cyngor a’r Groes Goch ymarfer eu hymatebion 
pe bai angen sefydlu llety dros dro oherwydd 
digwyddiad mawr.

Enillodd Jack Griffiths deitl Myfyriwr y Flwyddyn 
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus 2022 gan 
ei fod yn ddysgwr ymroddedig sy’n ymddiddori’n 
llwyr yn y dosbarthiadau ac yn mwynhau dysgu ac 
archwilio syniadau newydd. Mae wedi cynhyrchu 
gwaith arloesol, fel ei asesiad fideo lle roedd wedi 
creu a golygu adroddiad newyddion yn manylu 
ar ddigwyddiadau mawr diweddar. Mae wedi bod 
yn fodel rôl i eraill ar y cwrs a chafodd ei ethol yn 
Gynrychiolydd Myfyrwyr ganddynt.

Mae Jack yn gobeithio symud ymlaen i gwrs Gradd 
Sylfaen yn y Coleg neu wneud cais i fod yn fecanig 
cerbydau yn y Fyddin Brydeinig.



Gwyddoniaeth

Gall gwyddoniaeth fod yn ddefnyddiol mewn 
llawer o sectorau gwahanol megis peirianneg, 
gweithgynhyrchu ac ymchwil, yn ogystal â 
meddygaeth a gwyddor yr amgylchedd.

Eich dilyniant:

Aeth pob myfyriwr a gwblhaodd Lefel 2 ymlaen i’r 
cwrs Lefel 3 yn 2022.

Mae’r cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 3 yn 
addas iawn i’r rhai sydd am ddilyn gradd gysylltiedig 
â gwyddoniaeth, gan roi modd i chi symud ymlaen i’r 
brifysgol i astudio amrywiaeth o gyrsiau gwyddoniaeth.

Neu, gallech chi aros gyda ni i astudio’r cwrs HNC mewn 
Gwyddoniaeth Gymhwysol. Mae dros 85% o’n myfyrwyr 
yn symud ymlaen i gwrs lefel prifysgol.

Llwybrau gyrfa:

Geneteg feddygol, bioleg, cemeg, hyfforddiant 
parafeddygol, gwyddor fforensig, technoleg 
ddeintyddol, troseddeg a biocemeg.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Ceir ecosystem rîff morol yn 
un o’n labordai gwyddoniaeth 
lle rydym yn tyfu cwrelau byw 
a bywyd morol arall.
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Gwyddoniaeth Gymhwysol 
(Diploma Cyntaf Lefel 2)

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi modd i chi 
ddatblygu gwybodaeth mewn gwyddoniaeth naturiol  
a chymdeithasol.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cemeg a’n daear ni
• Ynni a’n bydysawd ni
• Bioleg a’n hamgylchedd ni
• Cymhwyso gwyddor ffisegol
• Cymhwyso gwyddor bywyd ym maes iechyd
• Prosiect gwyddonol ymarferol
• Y corff byw.

Gofynion mynediad penodol:
Yn ddelfrydol, pedair gradd D ar lefel TGAU gan 
gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Astudiaethau 
Galwedigaethol (Lefel 1) gyda phroffil teilyngdod.
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Campws Tycoch

Campws Tycoch
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Gwyddoniaeth Gymhwysol – Gwyddor 
Ddadansoddol neu Fforensig neu 
Wyddor Fiofeddygol (Diploma Estynedig 
Lefel 3)

Addysgir y cwrs dwy flynedd hwn gan ddarlithwyr 
arbenigol gan ddefnyddio labordai ac ystafelloedd 
dosbarth llawn adnoddau.

Yn yr ail flwyddyn astudio, bydd dysgwyr yn dilyn y 
llwybr Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig neu’r llwybr 
Gwyddor Fiofeddygol, yn dibynnu ar y llwybr dilyniant 
o’u dewis. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys: 
•  Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth* 
• Gweithdrefnau a thechnegau gwyddonol ymarferol
• Sgiliau ymchwilio gwyddoniaeth*

• Technegau labordy a’u cymhwyso
• Prosiect ymchwilio
• Materion cyfoes mewn gwyddoniaeth*.
*Asesir yn allanol.

Mae unedau dewisol yn cynnwys: 
• Ffisioleg systemau’r corff dynol
• Casglu a dadansoddi tystiolaeth fforensig
• Ymchwiliad fforensig i wrthdrawiad traffig 
• Molecylau biolegol a llwybrau metabolaidd.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg 
Iaith, Mathemateg ac mae Gwyddoniaeth yn ddymunol 
hefyd. Neu Wyddoniaeth Gymhwysol (Diploma Cyntaf 
Lefel 2) gyda phroffil teilyngdod.  

Diddordeb mewn 

prentisiaethau? 

Gweler tudalen 81.



Eich dilyniant:

Mae tua 85% o’n myfyrwyr Lefel 2 yn symud 
ymlaen i gwrs Lefel 3.

Mae 66% yn symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen 
mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon yn y Coleg neu 
astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pynciau megis 
chwaraeon ac addysg gorfforol, astudiaethau rheoli 
hamdden, hyfforddiant chwaraeon ac addysgu. Efallai y 
bydd cyfleoedd i astudio dramor hefyd.

Neu gallech chi chwilio am waith yn y diwydiant hamdden 
egnïol.

Llwybrau gyrfa:

Gwaith yn y diwydiant iechyd, ffitrwydd a lles, 
addysgu addysg gorfforol, hyfforddi, rheoli 
chwaraeon neu swyddog cyfranogiad chwaraeon/
cymunedau byw.

Yn achos Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff mae 
gyrfaoedd mewn seicoleg, biomecaneg, maetheg, 
cinesioleg, therapi chwaraeon ac addysgu. Mae 
tueddiadau yn y dyfodol yn cynnwys gwyddorau bywyd, 
lles a rhedeg eich busnes eich hun.

Y galwedigaethau a hysbysebir fwyaf yn yr ardal yw:
• Hyfforddwyr a swyddogion chwaraeon
• Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden
• Hyfforddwyr ffitrwydd
• Rheolwyr chwaraeon a hamdden.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Myfyriwr y Flwyddyn Chwaraeon a 
Gwasanaethau Cyhoeddus 2021 yn derbyn 
ysgoloriaeth yn America.

Roedd Jay-Leigh Amour wedi cyflawni proffil 
rhagoriaeth drwy gydol ei gwrs BTEC Pêl-droed, 
Hyfforddi a Pherfformio, tra hefyd yn cymryd rhan 
yn yr Academi Bêl-droed a’i ddiddordeb angerddol 
mewn hyfforddiant personol a ffitrwydd.

Fe wnaeth ragori yn ystod ei brofiad gwaith, 
yn hyfforddi mewn ysgolion cynradd lleol ac yn 
gweithredu fel model rôl gwych i’w gyfoedion trwy 
gynorthwyo’r rhai a oedd wedi bod yn absennol 
neu a oedd yn cael anawsterau.

Mae Jay-Leigh wedi cael ei dderbyn i astudio 
addysg uwch yn UDA, gan ddilyn ysgoloriaeth  
bêl-droed/academaidd.
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Chwaraeon (Diploma Lefel 2)

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi ciplowg gwych 
i chi ar y diwydiant chwaraeon a hamdden egnïol 
gyda chyfle i gael cymwysterau hyfforddi chwaraeon 
ychwanegol.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Anafiadau chwaraeon
• Maetheg
• Chwaraeon ymarferol
• Anatomeg 
• Cynllunio ac arwain gweithgareddau chwaraeon.

Mae hefyd yn annog datblygiad personol trwy 
gyfranogiad ymarferol a pherfformiad mewn 
amrywiaeth o weithgareddau.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd D neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Saesneg a Mathemateg.

Campws Tycoch
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Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.

Chwaraeon
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau chwaraeon 
cyffredinol yn ogystal â dewisiadau i’r rhai sydd am 
ganolbwyntio ar bêl-droed neu wyddor ymarfer corff.

Mae staff sy’n 
siarad Cymraeg yn 

y maes hwn.
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Chwaraeon - Hyfforddiant a  
Pherfformiad Pêl-droed  
(Tystysgrif Estynedig/Diploma 
Cenedlaethol Lefel 3)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn berffaith i’r rhai sydd 
â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau a’u perfformiad 
pêl-droed eu hunain ochr yn ochr ag astudio hyfforddi.

Mae’n cynnwys Tystysgrif Estynedig (ym Mlwyddyn 
1) sy’n newid i’r Diploma Cenedlaethol (ym Mlwyddyn 
2), gyda Bagloriaeth Cymru hefyd sy’n rhoi modd i’r 
myfyrwyr ennill cymhwyster cyfwerth â thair Safon 
Uwch.

Cewch gipolwg gwerthfawr ar dechnegau hyfforddi ar 
gyfer amrywiaeth o boblogaethau pêl-droed, o blant 
ifanc i chwaraewyr proffesiynol elit.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Anatomeg
• Hyfforddiant a rhaglenni ffitrwydd
• Dadansoddi
• Hyfforddi
• Trefnu a rhedeg rhaglenni pêl-droed ysgolion
• Datblygu sgiliau pêl-droed.

Byddwch yn datblygu sgiliau diwydiant trwy 
amrywiaeth o leoliadau gwaith lleol o dan 
oruchwyliaeth a chymorth tiwtorial. 

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU neu Chwaraeon 
neu Wasanaethau Cyhoeddus (Lefel 2) gyda phroffil 
teilyngdod.

Gradd C o leiaf mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.

Bydd gofyn i chi ddangos eich sgiliau pêl-droed a’ch 
dealltwriaeth ohonynt mewn treialon cyn y cwrs.

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 
(Diploma Estynedig Lefel 3)

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn ddelfrydol i’r rhai 
sydd â diddorddeb cryf mewn gwyddor chwaraeon 
a diddordeb mewn datblygu gallu athletwyr trwy 
ddadansoddi ac astudiaethau ymchwil.

Gall meysydd astudio gynnwys:
• Anatomeg
• Ffisioleg ymarfer corff
• Seicoleg chwaraeon
• Biomecaneg
• Maeth mewn chwaraeon
• Ymchwil chwaraeon
• Anafiadau chwaraeon.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Saith gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys 
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl.

Byddwn yn ystyried gradd rhagoriaeth mewn  
pynciau cyfwerth.

Campws Gorseinon

Campws Gorseinon neu Gampws Tycoch

Campws Tycoch

Chwaraeon (Diploma Estynedig Lefel 3)

Ar y cwrs dwy flynedd hwn byddwch yn canolbwyntio 
ar astudio’r corff dynol mewn chwaraeon, sgiliau 
hyfforddi ac addysgu ffitrwydd. Mae pwyslais ar wella 
a datblygu chwaraeon o fewn cymdeithas hefyd.

Bydd angen amrywiaeth eang o ddiddordebau 
chwaraeon arnoch a byddwch yn mwynhau cymryd 
rhan ym mhob math o weithgareddau.

Gan fod nifer o unedau astudio yn gysylltiedig ag 
arweinyddiaeth a hyfforddi, dylech fod yn hyderus i 
weithio gyda chyfoedion a phlant ifanc mewn ysgolion.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Anatomeg a ffisioleg
• Hyfforddiant a rhaglenni ffitrwydd
• Hyfforddiant chwaraeon
• Anafiadau chwaraeon a thylino chwaraeon
• Trefnu digwyddiad.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan 
gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Chwaraeon/
Gwasanaethau Cyhoeddus (Lefel 2) gyda phroffil 
teilyngdod.

Yn ddiweddar, teithiodd ein dysgwyr i Lundain i 
wylio Llewod Llundain yn erbyn Siarcod Sheffield, 
gan ddathlu 10 mlynedd ers Etifeddiaeth 
Olympaidd 2012.
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Eich dilyniant:

Ar ôl cwblhau Lefel 3, gallech symud ymlaen i’r 
cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau yn 
y Coleg, neu gwrs cysylltiedig yn y brifysgol megis 
lletygarwch, hamdden, twristiaeth neu reoli teithiau 
awyr. 

Neu, gallech chi chwilio am waith yn y diwydiant.

Llwybrau gyrfa:

Rheoli atyniadau, rheolwyr a pherchnogion 
gwestai a llety, gweithrediadau teithio adwerthu, 
criw caban awyren, cynorthwywyr teithio rheilffyrdd, 
asiantiaid teithio, galwedigaethau gwasanaethau 
hamdden a theithio, gwasanaethau cwsmeriaid a rheoli 
digwyddiadau.

Defnyddiwch yr offeryn Hyfforddwr Gyrfa ar ein 
gwefan i wybod rhagor neu ewch i gcs.emsicc.com

Teithio a Thwristiaeth
Mae cwrs teithio a thwristiaeth yn cynnig 
hyfforddiant galwedigaethol ac yn eich helpu 
i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a rheoli busnes, 
gan	ehangu	eich	cyfleoedd	gyrfa.

Ffynhonnell: www.prospects.ac.uk

Dyma Leala, myfyriwr Lefel 3.

“Dwi wedi dysgu bod ‘na nifer o gyfleoedd ar gyfer 
gwahanol fathau o swyddi yn y diwydiant hwn.

Mae llawer o amrywiaeth ar y cwrs.

Fy hoff adnodd i yw’r ystafell ddosbarth awyren. 

Dwi wir wedi mwynhau fy nwy flynedd yn y Coleg 
a dwi wedi gwneud ffrindiau da.

Yn y dyfodol dwi’n gobeithio gweithio fel criw 
caban i gwmni awyrennau fel TUI neu Jet2.”

Twristiaeth Uwch (Diploma Lefel 3)

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi’r sgiliau a’r 
wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i’r 
diwydiant teithio a thwristiaeth neu addysg uwch ym 
maes rheoli teithio a thwristiaeth.

Mae’r cwrs yn cwmpasu amrywiaeth o unedau, ac  
mae pob un yn ymwneud â diwydiant eang teithio  
a thwristiaeth.

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn cwrdd ag arbenigwyr y 
diwydiant a chael profiad gwerthfawr ar ymweliadau 
addysgol.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch mewn pynciau TGAU gan 
gynnwys Saesneg Iaith, neu Ddiploma Lefel 2 mewn 
pwnc cysylltiedig (gyda phroffil teilyngdod).

Campws Tycoch

Gallwch ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) yn eich blwyddyn gyntaf.
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Rydym yn cynnig Prentisiaethau yn 
y meysydd canlynol (mae llwybrau 
sy’n addas i ymadawyr ysgol i’w 
gweld ar dudalennau 73-81):

- Adwerthu
- Cerbydau modur
- Cyfrifeg
- Cyngor a chyfarwyddyd
- Cymorth cymwysiadau digidol TG
- Cymorth dysgu
- Cynhyrchion electronig defnyddwyr
- Dadansoddeg data
- Defnyddiwr TG
- Diogelwch gwybodaeth

- Dylunio dysgu digidol TG
- Ffasiwn a thecstilau
- Gofal plant
- Gwaith brics
- Gwaith coed
- Gwasanaeth cwsmeriaid
- Gweinyddu busnes
- Gweithrediadau adeiladu
- Gweithrediadau canolfan gyswllt
- Gweithrediadau peiriannau
- Iechyd a gofal cymdeithasol
- Lletygarwch
- Peintio ac addurno
- Peirianneg
- Perfformiad gweithredol

- Plastro
- Plymwaith
- Rheolaeth
- Rheoli adnoddau cynaliadwy
- Rheoli cyfleusterau
- Systemau diogelwch ac argyfwng
- Tai
- Technegau gwella busnes
- Technegwyr labordy
- TG, meddalwedd a thelathrebu
- Trydanol
- Warysau
- Y cyfryngau cymdeithasol a  
 marchnata digidol.

Prentisiaethau
Mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyrsiau 
prentisiaeth fel dewis arall yn lle addysg bellach a’r 
brifysgol, neu yn gobeithio uwchsgilio yn eu swydd 
bresennol.

Fel prentis, byddwch yn dysgu wrth ennill, gan 
ennill yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiad y mae 
cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Gall pobl o unrhyw oedran ddilyn prentisiaeth ar 
yr amod eu bod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr 
yr wythnos. Os ydych yn chwilio am waith, gall ein 
tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol eich helpu (gweler 
tudalen 7).

Cewch gyflog rheolaidd a gwyliau â thâl a’r un 
manteision â gweithwyr eraill. Wrth i’ch sgiliau 
ddatblygu, bydd eich cyflog yn cynyddu yn unol â 
hynny. Mae’n bosibl y cewch arian ychwanegol ar 
gyfer llyfrau, dillad neu offer hanfodol hefyd.

Gallwch ddechrau prentisiaeth ar y lefel sy’n gweddu 
i chi, o lefel mynediad i lefel uwch reoli. Gallai fod yn 
Brentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) neu Brentisiaeth 
(Lefel 3) gyda’r posibilrwydd o symud ymlaen i 
Brentisiaeth Uwch (Lefel 4 a Lefel 5).

Mae Coleg Gŵ   yr Abertawe wedi cael ei gydnabod 
am ei ddarpariaeth ragorol ym maes prentisiaethau 
yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC y DU 2022. 

Enillodd y Coleg Wobr Darparwr y Flwyddyn 
– Prentisiaeth Gwasanaethau Gofal a Gwobr 
Pencampwr Prentisiaeth Anghenion Addysgol 
Arbennig ac Anableddau (SEND), ac mae wedi 
cael ei gydnabod am ei ragoriaeth, gan gipio dwy 
o’r 24 gwobr a oedd ar gael yn y seremoni, a 
ddewiswyd o blith 370 o gofrestriadau. 

Coleg Gŵ   yr Abertawe gafodd y mwyaf o 
fuddugoliaethau o blith unrhyw ddarparwr yn y 
DU, a’r unig ddarparwr o Gymru i dderbyn gwobr 
ar y noson.

Gall dysgwyr wneud cais i gwblhau gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg a chael eu paru ag aseswr sy’n siarad Cymraeg mewn rhai meysydd.
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Rachel Searle 
Pennaeth Dysgu 
Seiliedig ar Waith

Coleg yn dathlu  

Prentisiaethau
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Fel rhan o ddathliadau Wythnos 
Prentisiaethau Cymru 2022, fe wnaeth 
Coleg Gŵyr Abertawe gynnal digwyddiad 
Gwobrau Prentisiaeth rhithwir ar ei sianeli’r 
cyfryngau cymdeithasol, Twitter a LinkedIn. 
Nod y digwyddiad rhithwir yw tynnu sylw 
at y prentisiaid, y cyflogwyr a’r aseswyr 
gorau.

Yn ogystal â’r gwobrau rhithwir, fe wnaeth 
tîm Hyfforddiant GCS y Coleg gynnal 
amrywiaeth o weithdai ar-lein am ddim 
i weithwyr Cyngor Abertawe a’r bwrdd 
iechyd lleol. Roedd y sesiynau hyn wedi 
cwmpasu meysydd fel digidol, marchnata, 
cyngor a chyfarwyddyd a gwasanaeth 
cwsmeriaid.

Ariennir y Rhaglen Brentisiaethau gan 
Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop.

“Unwaith eto, fe wnaeth ein gwobrau  
rhithwir daflu goleuni ar storïau llwyddiant 
a chyflawniad ar draws ein llwybrau 
prentisiaeth o feysydd mor amrywiol â 
gosod brics, dadansoddeg data, a rheoli 
cyfleusterau.”

“Mae ein prentisiaid, ein cyflogwyr a’n 
haseswyr wedi cael dwy flynedd heriol iawn 
ond dydyn nhw ddim wedi gadael i hyn 
rwystro eu teithiau dysgu a hyfforddi. Ac 
er nad oedden ni’n gallu bod gyda’n gilydd 
wyneb yn wyneb, roedden ni’n teimlo ei bod 
hi’n bwysig iawn anrhydeddu’r llwyddiannau 
hyn yn y ffordd orau y gallen ni.

“Mae dathlu’r storïau llwyddiant ysbrydoledig 
hyn yn un o uchafbwyntiau ein blwyddyn, 
mae’n dangos yr effaith bositif y mae 
prentisiaethau yn ei chael ar fywydau, 
gyrfaoedd a busnesau pobl.”
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Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd 
am hyfforddi mewn rôl cyfrifeg ym myd diwydiant neu 
mewn practis cyfrifeg.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Trafodion cadw cyfrifon
• Rheolaeth cadw cyfrifon
• Elfennau costio
• Defnyddio meddalwedd cyfrifeg
• Gweithio’n effeithlon ym maes cyllid.

Gofynion mynediad penodol:
Bydd cyfweliad anffurfiol. 

Byddai gradd C neu uwch ar lefel TGAU mewn 
Mathemateg a Saesneg yn ddelfrydol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu Lefel 3 a Lefel 4 
(mae’n bosibl dechrau ar y lefelau hyn ond mae’n 
dibynnu ar brofiad, cymwysterau a chyfweliad).

Prentisiaeth Sylfaen Cymdeithas y 
Technegwyr Cyfrifyddu (Lefel 2)

Mae’r cwrs 18 mis hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd am 
hyfforddi mewn swydd weinyddol neu glercol neu’r 
rhai sy’n gweithio mewn amgylchedd swyddfa.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes
• Rheoli perfformiad a datblygiad personol
• Meithrin cysylltiadau gwaith gyda chydweithwyr.

Gofynion mynediad penodol:
Bydd cyfweliad anffurfiol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Gweinyddu Busnes (Lefel 3).

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn ddelfrydol i’r rhai 
sydd am ennill cymhwyster mewn galwedigaeth 
weinyddol uwch neu i’r rhai sy’n gweithio mewn 
amgylchedd swyddfa ac sy’n gobeithio symud ymlaen 
i rôl goruchwylio.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes
• Rheoli perfformiad a datblygiad personol
• Cyfathrebu a gwybodaeth.

Gofynion mynediad penodol:
Bydd cyfweliad anffurfiol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Uwch mewn Gweinyddu Busnes a 
Phroffesiynol (Lefel 4).

Prentisiaeth Sylfaen Gweinyddu Busnes 
(Lefel 2)

Prentisiaeth Gweinyddu Busnes (Lefel 3)

Llys Jiwbilî

Llys Jiwbilî

Plas Sgeti

Busnes a Chyfrifeg
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Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi 
weithio’n effeithiol gyda systemau TG, cyfathrebu, 
offer a chymwysiadau cynhyrchiant mewn amrywiaeth 
o sectorau diwydiant. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cronfa ddata
• Datblygu meddalwedd
• Cymorth systemau
• Codio.

Gofynion mynediad penodol:
Bydd cyfweliad anffurfiol. 

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Gweithwyr Proffesiynol TG, Meddalwedd, 
y We a Thelathrebu (Cymru) (Lefel 3).

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth 
uwch i chi weithio’n effeithiol gyda systemau TG, 
cyfathrebu, offer a chymwysiadau cynhyrchiant  
mewn amrywiaeth o sectorau diwydiant.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Cronfa ddata
• Datblygu meddalwedd
• Cymorth systemau
• Codio.

Gofynion mynediad penodol:
Bydd cyfweliad anffurfiol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaethau uwch mewn amrywiaeth o feysydd 
pwnc gan gynnwys gweinyddu proffesiynol a 
rheolaeth.

Prentisiaeth Sylfaen Gweithwyr
Proffesiynol TG, Meddalwedd, y We
a Thelathrebu (Cymru) (Lefel 2)

Prentisiaeth Gweithwyr Proffesiynol
TG, Meddalwedd, y We a Thelathrebu
(Cymru) (Lefel 3)

Llys Jiwbilî

Llys Jiwbilî
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Cyfrifiadura  
a Thechnoleg
Rydym yn byw mewn byd cynyddol 
ddigidol lle mae galw mawr am 
sgiliau TG bob amser.
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Amgylchedd Adeiledig

Fel rhan o’r prentisiaethau yn y maes hwn, byddwch 
yn cwblhau chwe uned craidd:

• Cyflwyniad i’r amgylchedd adeiledig
• Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu
• Cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig
• Cyflogadwyedd
• Iechyd a diogelwch
• Technoleg ddatblygol.

Yna mae gan bob prentisiaeth fodiwlau ychwanegol 
sy’n benodol i’r grefft.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Cyflogaeth neu hunangyflogaeth.

Gydag amrywiaeth o grefftau i ddewis o’u plith 
a thwf disgwyliedig yn y dyfodol, mae digon o 
gyfleoedd i symud ymlaen o fewn y sector hwn.

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn datblygu’ch 
gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o  
osod brics.

Modiwlau sy’n benodol i’r grefft: 
• Paratoi strwythurau gwaith maen
• Codi strwythurau gwaith maen
• Codi cladin gwaith maen
• Codi gwaith maen i ffurfio strwythurau pensaernïol 

neu addurniadol a gosod a chywasgu concrit. 

Gofynion Mynediad:
Graddau A*-D ar lefel TGAU mewn Mathemateg  
a Saesneg.    

Prentisiaeth Gosod Brics (Lefel 3)

Llys Jiwbilî

Bydd y cwrs pedair blynedd hwn yn datblygu’ch 
gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o 
osodiadau trydanol. 

Modiwlau sy’n benodol i’r grefft: 
• Gosod mannau caeedig ar gyfer ceblau trydanol, 

datgludyddion a systemau gwifro
• Deall sut i osod a chysylltu ceblau trydanol, 

dargludyddion a systemau gwifro
• Arolygu, profi a chomisiynu systemau trydanol
• Adnabod a chywiro namau trydanol.

Gofynion Mynediad:
Graddau A*-C ar lefel TGAU mewn Mathemateg a 
Saesneg. 

Prentisiaeth Electrodechnegol (Lefel 3)

Campws Tycoch
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Campws Tycoch
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Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn datblygu’ch 
gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o waith 
coed safle. 

Modiwlau sy’n benodol i’r grefft: 
• Gosod cydrannau cyntaf ac ail
• Codi cydrannau sgerbwd strwythurol
• Codi cydrannau sgerbwd strwythurol y to
• Peiriannau torri a siapio.

Gofynion Mynediad:
Graddau A*-D ar lefel TGAU mewn Mathemateg a 
Saesneg.

Prentisiaeth Gwaith Coed Safle (Lefel 3)

Llys Jiwbilî

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn datblygu’ch 
gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o 
blymwaith a gwresogi.

Modiwlau sy’n benodol i’r grefft: 
•  Deall systemau plymwaith a gwresogi sylfaenol
• Deall systemau dŵr oer, dŵr poeth, gwres canolog, 

dŵr glaw a phuro dŵr
• Gosodiadau plymwaith a gwresogi.

Gofynion Mynediad:
Graddau A*-C ar lefel TGAU mewn Mathemateg a 
Saesneg.

Prentisiaeth Plymwaith a Gwresogi    
(Lefel 3)

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn datblygu’ch 
gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o beintio 
ac addurno. 

Modiwlau sy’n benodol i’r grefft: 
• Atgyweirio arwynebau
• Rhoi cot ar arwynebau
• Hongian gorchuddion wal
•  Creu ac ychwanegu lliw.

Gofynion Mynediad:
Graddau A*-D ar lefel TGAU mewn Mathemateg a 
Saesneg.

Prentisiaeth Peintio ac Addurno (Lefel 3)

Llys Jiwbilî

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn datblygu’ch 
gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o blastro. 

Modiwlau sy’n benodol i’r grefft: 
• Cynhyrchu gorffeniadau plastro solet mewnol
• Gosod rendrad solet i arwynebau cefndir
• Cynhyrchu gorffeniadau
• Plastro arwynebau mewnol cymhleth
• Gosod bwrdd plastr
• Gosod systemau sgrid llawr. 

Gofynion Mynediad:
Graddau A*-D ar lefel TGAU mewn Mathemateg a 
Saesneg.

Prentisiaeth Plastro (Lefel 3)
Llys Jiwbilî
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Peirianneg

Peirianneg yw un o’r sectorau diwydiant sy’n 
tyfu gyflymaf yn y byd ac mae’r cyfleoedd mae’n 
eu cynnig yn ddiderfyn! Y diffiniad o beirianneg 
yw cymhwyso gwyddoniaeth a mathemateg i 
ddatrys problemau.

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr sydd â meddylfryd 
academaidd yn ogystal â’r rhai sy’n fwy dawnus 
yn ymarferol y mae’n well ganddynt waith 
ymarferol.

Yn gyffredinol, gellir rhannu peirianneg yn 
bedwar prif gategori:

⚙  Mecanyddol

Dylunio ac astudio systemau ffisegol a mecanyddol 
megis offerynnau mecanyddol, injans, systemau 
ynysu dirgryniad, cywasgwyr, systemau arfau a 
rhannau ceir. 

⚡  Trydanol/Electronig

Dylunio ac astudio systemau trydanol a’u cymhwyso 
megis cylchedau trydanol, generaduron, moduron, 
systemau electromagnetig, systemau cyfrifiadurol, 
cylchedau integredig, microsglodion, dyfeisiau 
electronig a thelathrebu.

🏗  Sifil

Dylunio seilwaith cyhoeddus megis ffyrdd, pontydd, 
argaeau, cyflenwad dŵr ac adeiladau.  

🧪  Cemegol

Astudio cymhwyso cemeg, ffiseg a bioleg mewn 
prosesau masnachol megis mireinio petrolewm, 
microffabrigo a chynhyrchu biomoleciwl.

Ar ôl ysgol, gallwch ddewis disgyblaeth i’w hastudio 
yn y Coleg, ac arbenigo yn y ddisgyblaeth honno pan 
fyddwch yn symud ymlaen i addysg uwch (cyrsiau 
prifysgol) neu brentisiaeth.

Gweler yr eiconau a ddefnyddir uchod i ddarganfod 
pa gyrsiau yw’r rhai mwyaf addas ar gyfer pob maes 
peirianneg. 

Mae’r cymhwyster dwy flynedd hwn yn darparu’r 
sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i’r holl 
arferion peirianneg. 

Mae’n cynnig dewis helaeth a hyblygrwydd i ddysgwyr 
i ddangos cymhwysedd mewn cymorth technegol, gan 
gynnwys cynllunio prosiect.

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi modd i ddysgwyr 
ddangos cymhwysedd ar gyfer y rhai sy’n gyflogedig 
mewn rolau swyddi megis: 

• Peiriannydd trydanol
• Trydanwr
• Peirannydd electroneg
• Technegydd peirianneg cynnal a chadw
• Gweithiwr peirianneg
• Peiriannydd morol
• Peiriannydd mecanyddol
• Mecanydd/technegydd cerbydau modur
• Platiwr/ffabrigwr
• Peiriannydd cynhyrchu
• Gweithiwr llenfetel a weldiwr. 

Yn ogystal, gellir ei addysgu mewn amgylchedd Coleg 
realistig dan reolaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Perfformio Gweithrediadau Peirianneg  
(Lefel 3).

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn, sy’n gyfwerth yn fras â 
phedwar cymhwyster TGAU yn cynnwys amrywiaeth 
eang o unedau fel y gall dysgwyr ganolbwyntio ar yr 
yrfa o’u dewis neu faes diddordeb. 

Nod strwythur y cymhwyster yw rhoi cyfle i ddysgwyr 
ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau sy’n 
hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn 
bywyd.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Iechyd a diogelwch
• Technegau peirianneg
• Peirianneg mathemateg a gwyddoniaeth
• Egwyddorion ffabrigo a weldio.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Technolegau Peirianneg (Lefel 3).

Prentisiaeth Sylfaen Perfformio 
Gweithrediadau Peirianneg (Lefel 2)

Prentisiaeth Sylfaen Technolegau 
Peirianneg (Lefel 2)

Campws Tycoch

Campws Tycoch

⚙ ⚡
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Bwriedir y cwrs dwy flynedd hwn ar gyfer y rhai sy’n 
awyddus i ddechrau gyrfa ym maes peirianneg. Mae 
gwahanol lwybrau ar gael o fewn y fframwaith megis 
peirianneg gweithgynhyrchu, gweithrediadau  
a chynnal a chadw, electroneg, weldio a ffabrigo.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Mathemateg
• Gwyddor peirianneg
• Electroneg
• Egwyddorion mecanyddol a/neu drydanol
• Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
• Iechyd a diogelwch
• Cyfathrebu ar gyfer technegwyr
• Roboteg
• Deallusrwydd artiffisial
• Dylunio PCB
• PLC
• Cystadlaethau sgiliau.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn 
rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol.

Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos 
a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall mewn 
hyfforddiant yn y swydd.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a 
Saesneg a thri phwnc arall (a dylai un ohonynt fod  
yn bwnc gwyddoniaeth).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Gyrfa fel technegydd goruchwylio.

Yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs HNC/
HND mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu 
Beirianneg Fecanyddol.

Campws Tycoch

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o 
wybodaeth a sgiliau peirianneg sylfaenol ond mae’n 
canolbwyntio ar wybodaeth arbenigol ar gyfer y 
diwydiant systemau diogelwch.

Gofynion mynediad penodol:
Rhaid eich bod wedi’ch cyflogi mewn amgylchedd 
peirianneg.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Symud ymlaen i lefel nesaf y brentisiaeth.

Perfformio Gweithrediadau Peirianneg – 
Prentisiaeth Sylfaen Systemau Diogelwch 
(Lefel 2) ⚙

⚙

⚡

⚡

⚡

Bwriedir y cwrs dwy flynedd hwn ar gyfer y rhai sy’n 
awyddus i ddechrau gyrfa ym maes peirianneg.  
Mae gwahanol lwybrau ar gael o fewn y fframwaith 
megis peirianneg gweithgynhyrchu, gweithrediadau  
a chynnal a chadw, electroneg, weldio a ffabrigo.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Mathemateg
• Gwyddor peirianneg
• Electroneg
• Iechyd a diogelwch
• Cyfathrebu ar gyfer technegwyr
• Roboteg
• Deallusrwydd artiffisial
• Dylunio PCB
• PLC
• Cystadlaethau sgiliau.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn 
rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol.

Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos 
a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall mewn 
hyfforddiant yn y swydd.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd D o leiaf mewn TGAU Mathemateg, Saesneg a 
phwnc Gwyddoniaeth a dau bwnc arall.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Peirianneg/Electroneg (Lefel 3).

Prentisiaeth Sylfaen Peirianneg/
Electroneg (Lefel 2)
Campws Tycoch

Prentisiaeth Peirianneg/Electroneg  
(Lefel 3)
Campws Tycoch
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Ffasiwn a Thecstilau Y Coleg yw’r unig ddarparwr 
yng Nghymru gyfan a 
gymeradwywyd gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer 
Prentisiaethau Ffasiwn a 
Thecstilau Lefelau 2-4,  
ac yn ddiweddar daeth 
yn bartner addysgol 
cyntaf Cymdeithas Ffasiwn a 
Thecstilau’r DU (UKFT)  
yng Nghymru.

Prentisiaeth Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau 
(Lefel 2) 
Campws Llywn y Bryn

Bwriedir y cwrs hwn i’r rhai sy’n gweithio, neu 
eisiau gweithio, yn y diwydiant ffasiwn a thecstilau. 
Mae’n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth o 
ddiwydiant, symud ymlaen i gyrsiau eraill, gwella 
perfformiad yn y gwaith neu gynyddu rhagolygon 
cyflogaeth yn y dyfodol.

Fel rhan o’r brentisiaeth hon, byddwch yn cwblhau:
• Tystysgrif Lefel 2 mewn Dillad, Esgidiau, Lledr neu 

Decstilau 
• Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithgynhyrchu 

Cynhyrchion wedi’u Gwnïo.

Dyluniwyd y cymwysterau hyn ar y cyd â Creative 
Skillset, yn dilyn gwaith ymchwil ar ofynion sgiliau yn 
y dyfodol.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Hanes y diwydiant 
• Gofynion iechyd a diogelwch 
• Datblygu cysylltiadau da yn yr amgylchedd gwaith 
• Cynnal a chadw offer a chyfarpar 
• Technegau gweithgynhyrchu a’r broses gynhyrchu. 

Gofynion mynediad penodol:
Nid oes angen cymhwyster ffurfiol.

Mae cyflogaeth mewn lleoliad gweithgynhyrchu gwnïo 
perthnasol hefyd yn ddymunol.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Cyflogaeth lawn, gweithgareddau mwy medrus yn  
y diwydiant o’ch dewis neu gymwysterau perthnasol 
eraill.
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Prentisiaeth Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant - Ymarfer (Lefel 3)  

Prentisiaeth Sylfaen Gofal, Dysgu a 
Datblygiad Plant - Ymarfer (Lefel 2) 

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn ychwanegu at yr 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio gyda 
phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 oed. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Egwyddorion a gwerthoedd
• Diogelu
• Iechyd a lles, dysgu a datblygiad
• Ymarfer proffesiynol
• Rôl a chyd-destun gofal, dysgu a datblygiad plant  

a darpariaeth chwarae ledled y DU
• Creu amgylcheddau cadarnhaol.

Gofynion mynediad penodol:
Cyflogaeth mewn lleoliad gofal plant perthnasol am o 
leiaf 20 awr yr wythnos.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd 
Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad neu 
Ymarfer Datblygiad Gofal Plant.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig megis addysgu cynradd, blynyddoedd 
cynnar, cynhwysiant cymdeithasol, seicoleg neu 
gymdeithaseg.

Rhaglenni mynediad ar gyfer gyrfaoedd ym maes 
nyrsio plant neu waith cymdeithasol.

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ychwanegu at yr 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio gyda 
phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 oed. 

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
•  Cyfathrebu
• Datblygiad personol
• Cyflwyniad i gydraddoldeb a chynhwysiant
• Datblygiad plant a phobl ifanc
• Diogelu
• Iechyd a lles, dysgu a datblygiad
• Ymarfer proffesiynol
• Datblygu dealltwriaeth bellach o wasanaethau 

datblygiad plant a gofal plant yng Nghymru.

Byddwch hefyd yn cwblhau’r cymhwyster craidd  
ochr yn ochr â’r cwrs hwn. Bydd y cwrs yn cynnwys 
lleoliad gwaith.

Gofynion mynediad penodol:
Cyflogaeth yn y sector am 16 awr yr wythnos.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Lefel 3)  
y gellir ei astudio’n amser llawn neu fel prentisiaeth.

Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys nyrs feithrin, 
cynorthwyydd meithrin neu gynorthwyydd grŵp 
chwarae.

Campws Tycoch

Campws Tycoch
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GwyddoniaethCerbydau Modur

Bwriedir y cwrs dwy flynedd hwn ar gyfer y rhai sy’n 
awyddus i ddilyn gyrfa ym maes cerbydau modur.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Iechyd a diogelwch
• Systemau trawsyrru
• Injans
• Llywio a breciau
• Systemau trydanol.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn 
rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol.

Byddwch yn y Coleg un diwrnod yr wythnos a’r 
pedwar diwrnod arall mewn hyfforddiant yn y swydd.

Gofynion mynediad penodol:
Gradd D neu uwch mewn pedwar pwnc TGAU gan 
gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gynnal  
a Chadw Cerbydau Ysgafn (Lefel 1).

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio (Lefel 3) sy’n 
hanfodol ar gyfer gwaith fel technegydd cerbydau modur.

Prentisiaeth Sylfaen Cynnal a Chadw  
ac Atgyweirio Cerbydau (Lefel 2)
Campws Tycoch Campws Tycoch

Prentisiaeth Technegwyr Labordy  
a Gwyddoniaeth (Lefel 3)

Byddwch yn cwblhau’r ddau gymhwyster canlynol fel 
rhan o’r fframwaith prentisiaethau. 

Gwyddoniaeth Gymhwysol (Diploma Lefel 3) a 
Gweithgareddau Labordy a Thechnegol Cysylltiedig 
(NVQ Lefel 3).

Mae meysydd astudio’n cynnwys:
• Gweithio yn y diwydiant gwyddoniaeth
• Hanfodion gwyddoniaeth
• Technegau ymarferol gwyddonol
• Defnyddio offer mathemategol mewn gwyddoniaeth.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn 
llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

Gofynion mynediad penodol:
Pum gradd C neu uwch o leiaf ar lefel TGAU. Rhaid 
i’r rhain gynnwys Mathemateg, Saesneg ac o leiaf un 
pwnc Gwyddoniaeth.

Dilyniant/Gyrfaoedd:
Prentisiaeth Uwch Technegwyr Labordy a 
Gwyddoniaeth (Lefel 4).

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc 
cysylltiedig.
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