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Rhai Llwybrau sydd ar gael Some Pathways available

TG a Thelathrebu
IT & Telecoms

Gofal Iechyd
Healthcare

Diwydiannau
Creadigol
Creative 
Industries

Manwerthu
Retail

Twristiaeth a 
Lletygarwch
Leisure & 
Tourism

Peirianneg
Engineering

Y Gyfraith
Law

Sector Ariannol
Financial Sector
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Accounting & Finance  Business Management

Chemistry Computing

Civil Engineering

Human Resources 
Management

Electrical & Electronic Engineering

Law

Logistics & Supply Chain Management                  Marketing

Mechanical Engineering Project Management
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• Y brif ffordd o wneud cais am leoedd 
amser llawn mewn prifysgolion yn y DU

• Cyswllt rhwng prifysgolion a myfyrwyr

• Mae UCAS yn prosesu dros 2.5 miliwn o 
geisiadau gan 650,000 o fyfyrwyr bob 
blwyddyn 



Medi: agor y broses o wneud ceisiadau

15 Hydref: dyddiad cau ar gyfer Rhydychen a Chaergrawnt, 
Meddygaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Milfeddygaeth

15 Ionawr: dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 'mewn pryd' i
sefydliadau/cyrsiau eraill

Tachwedd-Mawrth: cael cynigion/penderfyniadau gan brifysgolion drwy UCAS



Ffynonellau:

• Ymchwil ar-lein

• Ffeiriau UCAS a Phrosbectysau

• Diwrnodau Agored

• Athrawon/Ffrindiau/Teulu





• Ar-lein: www.ucas.com

• Ffurflenni Electronig 
- hawdd i'w defnyddio
- wedi'i gwarchod gan gyfrinair
- gellir eu cyrchu unrhyw le  



• Gallwch wneud cais ar gyfer hyd at 5 o gyrsiau

• Dim ond pan fyddwch yn gwneud eich dewisiadau pendant a 
dewisiadau wrth gefn y bydd rhaid i chi eu nodi mewn trefn

• Dim ond 4 o'r un cwrs Meddygaeth, Deintyddiaeth a 
Gwyddorau Milfeddygaeth/Milfeddygaeth Meddygol y gallwch 
wneud cais ar eu cyfer – mae'n rhaid i'r 5ed ddewis fod yn 
wahanol.

• Ceisiwch gadw'r dewisiadau cyrsiau'n debyg, os nad yr un peth



Ffrangeg a Mathemateg: Prifysgol 
Birmingham 

Eidaleg a Ffrangeg: Prifysgol Bryste

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth: Prifysgol Caerdydd

Ffrangeg a Sbaeneg: Prifysgol 
Nottingham

Ffrangeg: Prifysgol Abertawe





Cymerwch eich amser!

• Gwiriwch bod yr holl godau cwrs a'r HOLL flychau wedi eu 
llenwi'n gywir

• Gwiriwch y gramadeg a'r sillafu gyda chymorth geiriadur

• Argraffwch y ffurflen a'i gwirio   



• Côd y cwrs neu'r sefydliad

• Categori preswyl

• Côd ffi

• Cyfeirnod

• Papurau rhydd neu wybodaeth ar goll 



 4,000 o gymeriadau neu 47 o linellau

 Datganiad strwythuredig amdanoch 
chi a pham eich bod yn haeddu cael 
lle ar eich cwrs dewisedig

 Hanfodol i'r broses dderbyn. 

Cofiwch: Nid oes fformiwla berffaith



 Pam ydych eisiau astudio'r pwnc?
 A gawsoch eich ysbrydoli gan eich astudiaethau 

presennol? Os felly, gan ba bynciau?
 Ydych chi wedi gwneud unrhyw ddarllen 

cefndirol? 

DDIDDORDEB 
ACADEMAIDD: Diddordebau Academaidd

Profiad Gwaith

Dyheadau o ran gyrfa

Diddordebau a 
Chyfrifoldebau

Rhesymau dros wneud cais

 Hanfodol ar gyfer rhai cyrsiau e.e. 
Meddygaeth a Nyrsio

 Pa brofiadau a gawsoch?
 Yn bwysicach, pa sgiliau ydych chi wedi 

eu dysgu yn y broses? 

PROFIAD GWAITH:

 Pa yrfa yr ydych yn gweithio tuag 
ati?

 Beth ydych yn gobeithio ei ennill o 
gael gradd?

DYHEADAU O RAN 
GYRFA:

 A oes gennych swydd ran-amser?
 Ydych chi'n aelod o 

glybiau/cymdeithasau? 
 Allai hyn fod yn gysylltiedig â'r cwrs? 

DIDDORDEBAU A  CHYFRIFOLDEBAU:



Da

Beth ydych chi 
wedi ei wneud

Gwell

Pa sgiliau mae 
hynny wedi eu rhoi 

i chi

Gorau

Sut mae'r rhain yn 
ymwneud â'ch 

cwrs gradd

Gweithgaredd

Beth ydych chi 
wedi ei wneud

Buddiannau

Pa sgiliau mae 
hynny wedi eu rhoi 

i chi

Cwrs
Sut mae'r rhain yn 

ymwneud â'ch 
cwrs gradd



Enghraifft: Hyrwyddo eich hun i’r eithaf

"Roeddwn yn gapten tîm pêl-droed yr ysgol, ac 
mae chwaraeon wastad wedi bod yn gryfder i 

mi"



Enghraifft: Hyrwyddo eich hun i’r eithaf

"Fel capten tîm pêl-droed yr ysgol, rwyf wedi datblygu 
sgiliau gwaith tîm ardderchog. Teimlaf hefyd fod chwarae 
pêl-droed wedi rhoi'r profiad i mi o gydbwyso fy mywyd 
academaidd a chymdeithasol yn llwyddiannus ac rwy'n 

bwriadu parhau â'r cydbwysedd hwn yn y Brifysgol"



Cofiwch:

• Gwneud ymchwil fanwl
• Cynllunio eich dadl
• Cynnwys rhinweddau academaidd yn 

ogystal â hobïau
• Bod yn gadarnhaol
• Gwirio sillafu 
• Argraffu copi

Peidiwch â:

• Rhoi esgusodion
• Copïo eraill 
• Bod yn negyddol
• Enwi prifysgolion
• Bychanu eich hun
• Malu awyr
• Dweud celwydd! 



• Caiff Datganiadau Personol eu gwirio yn erbyn llyfrgell o'r rheini sydd 
eisoes yn        

y system, ac o amrywiaeth o wefannau a chyhoeddiadau papur
• Caiff pob datganiad newydd ei ychwanegu at y llyfrgell ar ôl ei 
brosesu



...a phan nad wyf yn gweithio i sicrhau Heddwch dros y

Byd, rwy'n mwynhau dysgu ieithoedd o'r newydd,

ysgrifennu symffonïau a chwarae golff i’r fath safon fel na

fyddai gan Tiger Woods obaith yn fy erbyn







•Geirda - Dewis 
Canolwr
•Graddau Darogan 
•Agored
• Teg
•Cryfderau
•Addasrwydd -

Cyfraniad

Ar ôl gorffen a danfon y cais.





MATHAU O GYNIGION:

Diamod Mae eich lle yn ddiogel!

Amodol Rhaid bodloni'r gofynion 
academaidd erbyn 31ain Awst

Aflwyddiannus Ni all y Brifysgol wneud cynnig i chi

EICH YMATEB: 

DEWIS CADARN Eich dewis cyntaf o brifysgol

DEWIS WRTH 
GEFN

Os methwch â bodloni gofynion 
cynnig eich dewis cadarn, dyma eich 

dewis wrth gefn

GWRTHOD Nid ydych yn dymuno mynd i'r 
prifysgolion hyn

Cyfweliadau

• Meddygaeth
• Deintyddiaeth
• Fferylliaeth
• Gwyddorau Gofal Iechyd

Gall fod gofyn am gyfweliadau mewn pynciau 
eraill hefyd

Mae Diwrnodau Gwybodaeth i 
Ymgeiswyr yn gyfle i chi ddod i wybod 

mwy 



• Os na chewch unrhyw gynnig neu'ch bod 
yn gwrthod y 5, gallwch wneud cais i ragor 
o brifysgolion drwy ddefnyddio'r opsiwn 
Extra ar UCAS Track

• Ar gael drwy wefan UCAS

• Mae UCAS Extra yn rhedeg o fis Chwefror i
fis Gorffennaf



Dylai ymgeiswyr da wneud y 
canlynol:
Gwneud cais yn gynnar

Bod yn gadarnhaol, a

Rhoi sylw i fanylion  



DYDDIADAU CAU
• Drafft 1 –Datganiad Personol 2-10-20

Gorffen y cais –Ceisiadau Cynnar
Rhydychen / Caergrawnt / Meddygaeth / Deintyddiaeth/ Milfeddygaeth

2– 10 - 2020

Pob ffurflen arall : 23 -10 -2020

System Fentora / Cydlynwyr

• 13P AS     13L  RHT        -AJ
• 13A AD    13S AHW      -GT




