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ESO“Croeso cynnes iawn i Goleg Cambria. Dwi’n falch iawn eich 

bod yn ystyried astudio gyda ni ar gyfer eich cymhwyster lefel 

gradd.

“Mewn partneriaeth â rhai o'r prifysgolion gorau yng Nghymru 

a Lloegr, gallwn gynnig graddau a chymwysterau lefel uwch 

galwedigaethol o ansawdd uchel i chi. Mae ein rhaglenni wedi'u 

cynllunio i ddiwallu’r cyfleoedd cyflogaeth cyfredol, a byddan 

nhw’n gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd a'ch rhagolygon gyrfa.

“Mae gan Cambria enw da am ragoriaeth. Rydyn ni’n cyfuno 

addysgu ysbrydoledig â gofal myfyrwyr rhagorol i sicrhau eich 

bod yn cael y gorau o'r buddsoddiad rydych chi'n ei wneud

gyda ni. Felly beth bynnag fo'ch man cychwyn, byddwch chi’n 

sicr y byddwn ni’n rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch 

chi i sicrhau canlyniad gwych.

“Dwi'n dymuno pob llwyddiant i chi yn eich astudiaethau.”

Emma Hurst - Deon Addysg Uwch a Mynediad i AU
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“Gwnes i ddewis parhau fy addysg yng Nghanolfan Brifysgol Cambria gan ei fod yn gweddu fy ffordd o fyw, gan fy ngalluogi i ddysgu wrth ofalu am fy mab. 
“Mae’r tîm yn y Ganolfan Brifysgol wedi bod yn barod eu cymwynas, wrth gynorthwyo gyda fy nyslecsia a sicrhau fy mod i ar y trywydd i gwblhau’r cwrs, yn barod at ran nesaf fy ngyrfa i ddod yn rheolwr busnes llwyddiannus.”

Jodie Godfrey myfyriwr Rheoli Busnes Cymhwysol
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Mae gan Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy enw da rhagorol ac ar ôl 
buddsoddiad helaeth mae’n gartref i Chweched Glannau Dyfrdwy a’r 
Ganolfan Brifysgol.
Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth sydd wedi ennill gwobrau yn cynnwys 
cyfleusterau peirianneg o’r radd flaenaf ac mae'r cyfleusterau 
chwaraeon ymhlith y gorau yn y rhanbarth.
Cafodd Glannau Dyfrdwy ailddatblygiad a oedd werth £8.5 miliwn 
sy’n cynnwys Canolfan Dechnoleg Peirianneg, Gweithdai Adeiladu, 
Weldio a Cherbydau Modur o’r radd flaenaf, sy’n darparu addysg o’r 
safon uchaf. 

CYFLEUSTERAUCYFLEUSTERAU
GLANNAU DYFRDWYGLANNAU DYFRDWY
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Mae gan Goleg Cambria Iâl enw da ers tro am ragoriaeth ac 
mae’n gartref i Chweched Iâl, llawer o gyrsiau galwedigaethol a 
phrentisiaethau. 
Mae gan Iâl ystod drawiadol o gyfleusterau gydag adnoddau helaeth 
ac yn ddiweddar mae wedi cael ailddatblygiad gwerth £20 miliwn.
Mae cyfleusterau arbenigol yn cynnwys labordai gwyddoniaeth, 
ystafelloedd cyfrifiaduron a stiwdios celf.  Mae’r holl fyfyrwyr yn 
gallu cyrchu’r dechnoleg ddiweddaraf ac maent yn cael eu hannog 
i ddefnyddio’r llyfrgell ar gynllun prifysgol sydd â lle dros dri llawr i 
fynd i’r afael ag astudio annibynnol. 
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Mae ein safle Llaneurgain wedi'i lleoli ar 90 erw o gefn gwlad 
gwefreiddiol.

Wedi'i lleoli yn yr Wyddgrug, mae Llaneurgain yn hawdd ei chyrraedd 
o Ogledd a Chanolbarth Cymru, yn ogystal â Swydd Gaer, Wirral a 
Swydd Amwythig.

Llwyddiant myfyrwyr yw ein blaenoriaeth yn Llaneurgain. Mae ein 
tîm o staff ymroddedig yma i ysbrydoli, cymell, herio a helpu ein 
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Mae gan Cambria Ffordd y Bers rai o’r cyfleusterau gorau yn yr 
ardal. Rydym wedi buddsoddi’n helaeth i sicrhau ein bod yn cynnig y 
dechnoleg a’r cyfarpar gorau i’ch helpu gyda’ch astudiaethau.

Yn ddiweddar, buddsoddwyd £8.5 miliwn ar waith ailddatblygu ar 
ein safle sy’n darparu addysg o safon fyd-eang, yn eu mysg mae 
Canolfan Technoleg Peirianneg newydd o’r radd flaenaf a gweithdai 
Adeiladu, Weldio a Cherbydau Modur.
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Yn Llysfasi, rydym yn arwain y 
diwydiant ym maes addysg y tir. Mae 
ein safle ym mhrydferthwch cefn 
gwlad Gogledd Cymru sy’n cynnig ei 
hun fel yr ystafell ddosbarth berffaith 
ar gyfer eich astudiaethau’r tir.

Wedi’i leoli yn Rhuthun, mae’n 
hawdd cyrraedd Llysfasi o ledled 
Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn 
ogystal â Swydd Gaer, Cilgwri a 
Swydd Amwythig.

Mae ein partneriaethau gyda 
chwmnïau rhanbarthol, cenedlaethol 
a byd-eang blaenllaw yn sicrhau 
bod ein hyfforddiant a’n hadnoddau 
yn neilltuol, a’u bod yn bodloni 
anghenion y diwydiant modern.

Yn Llysfasi, mae llwyddiant ein 
myfyrwyr yn flaenoriaeth i ni. Mae 
ein tîm o staff ymroddedig yma 
i ysbrydoli, ysgogi, herio a helpu 
ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u 
potensial, gan symud ymlaen i 
gyflogaeth neu Addysg Uwch ym 
meysydd ein diwydiannau arbenigol.

CYFLEUSTERAUCYFLEUSTERAU
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Prifysgol Aberystwyth - 150 mlynedd o ragoriaeth academaidd

Prifysgol Aberystwyth, ar arfordir gorllewin Cymru, yw eich lle chi i astudio, 
archwilio a ffynnu. Ers 1872, rydym wedi magu enw da ledled y byd am ragoriaeth 
ein dysgu a'n hymchwil arloesol. 

Heddiw, rydym yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd i'n cyrsiau israddedig, 
uwchraddedig, TAR a MBA ac i'n cymuned gyfeillgar ac eang ei gorwelion.

Yn ogystal ag ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu ('Good 
University Guide, y Times a'r Sunday Times 2021), Aberystwyth yw’r brifysgol 
gorau yng Nghymru a Lloegr am fodlonrwydd myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol 
Blynyddol y Myfyrwyr 2022). Mae Aberystwyth yn le Arbennig. Dyma’r lle i chi.

Mae Prifysgol Abertawe ymhlith y 25 o Brifysgolion Gorau yn y Deyrnas
Unedig yn ôl Canllaw Prifysgolion The Guardian 2023, ac ar y brig yng Nghymru.

Enillodd Prifysgol Abertawe y wobr uchaf (Aur) am ragoriaeth addysgu ym
mhrifysgolion y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF), ac yn 12fed am
foddhad cyffredinol myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2021.

Mae Prifysgol Abertawe wedi’i lleoli ar ddau safle trawiadol ar naill ben glannau
Abertawe. Mae Campws Parc Singleton wedi'i leoli mewn parcdir aeddfed 
a gerddi botanegol sy’n edrych dros draeth Bae Abertawe. I'r dwyrain o'r 
Ddinas mae Campws y Bae, sy'n gartref i rannau o'r Gyfadran Gwyddoniaeth 
a Pheirianneg, a Chyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol sy'n 
cynnwys yr Ysgol Rheolaeth. Mae Campws y Bae yn darparu amgylchedd o'r radd 
flaenaf ar gyfer cydweithredu ym maes ymchwil, dysgu ac addysgu, menter ac 
arloesi.

LJMU Gyda’n gilydd – yn gwneud gwahaniaeth

Mae ein dinas a'n prifysgol yn sefyll yn gadarn gyda'i gilydd. Rydym wedi tyfu o
wreiddiau hyderus, uchelgeisiol Lerpwl ac mae gennym hanes gyda’n gilydd sy’n
seiliedig ar weithio'n galed, gofalu am gefnogi pobl a chymunedau a bod yn falch 
o bwy ydym ni.

Mae gennym le unigryw yn y ddinas fywiog hon gyda'n pobl groesawgar, 
gyfeillgar ac agored. Rydym yn rhannu awch am antur gyda chymuned sy'n 
ymdrechu i wneud gwahaniaeth a rhoi rhywbeth yn ôl. Ein staff, myfyrwyr a 
chyn-fyfyrwyr yw calon guro'r brifysgol hon, gydag effaith sy'n mynd y tu hwnt 
i fesurau academaidd, economaidd a chymdeithasol. Gellir ei gweld yn ein 
hôl troed corfforol o amgylch y ddinas, ein cysylltiadau byd-eang a pha mor 
aml y byddwch yn cyfarfod â rhywun sydd wedi'i drawsnewid gan gysylltiad 
â'n prifysgol ac sydd wedi helpu i drawsnewid bywydau eraill. Dylai gwneud 
gwahaniaeth fod yn rhan annatod o brifysgol. Mae hyn yn bwysig i ni. Dyma pwy 
ydyn ni. Dyma yw Prifysgol John Moores Lerpwl.

EIN PARTNERIAID EIN PARTNERIAID 
PRIFYSGOLPRIFYSGOL
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Gan gyflwyno addysg ers 1887, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gymuned 
ddysgu gyfeillgar a chynhwysol, sy’n canolbwyntio ar ysbrydoli pob myfyriwr a’u 
rhoi wrth wraidd popeth a wnawn.

Dechreuodd y Brifysgol gynnig graddau yn 1924 ac yn 2008 cafodd ei henwi’n
Brifysgol Glyndŵr. Cafodd y Brifysgol ddyfarniad arian am ragoriaeth addysgu gan 
y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. Mae wedi cael cydnabyddiaeth ac enw da am 
ddarparu lefelau uchel o foddhad, cefnogaeth a chyfleoedd gyrfa i fyfyrwyr.

Mae gan ein cyrsiau ffocws cymhwysol ac maent yn cynnig profiad dysgu cyfoethog, 
ymarferol a chefnogol i fyfyrwyr hyrwyddo eu huchelgeisiau ac annog eu dyheadau 
a'u hangerdd i lwyddo.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth academaidd i bobl o bob
cefndir, wrth ddarparu amgylchedd blaengar sydd wedi'i gynllunio i alluogi i bob
myfyriwr gyrraedd ei botensial. Trwy gydol eu hastudiaethau, gall myfyrwyr hefyd
gael gafael ar gymorth pwrpasol sy'n berthnasol iddyn nhw, fel gwasanaeth tiwtor
personol, cyngor gyrfaoedd a rhagor.

Mae’r brifysgol wedi'i lleoli ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru, gyda’r prif gampws 
yn Wrecsam. Gyda safleoedd yng nghefn gwlad syfrdanol Gogledd Cymru, campws 
Llaneurgain yw'r canolbwynt ar gyfer ein holl gyrsiau bioleg, yr amgylchedd ac 
anifeiliaid. Arloesiadau Glyndŵr yn Llanelwy yw ein canolfan ymchwil arloesol sy'n
dod â'r byd academaidd a diwydiant ynghyd.

Wedi'i sefydlu ym 1884, erbyn heddiw mae Prifysgol Bangor yn sefydliad
llewyrchus sy'n edrych i'r dyfodol ac yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Ar hyn o
bryd mae tua 11,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ac mae ein haddysgu a'n
hymchwil wedi'u rhannu i naw Ysgol academaidd.

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu, ac yn cynnig cyrsiau ar draws y 
celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau. Mae ein staff wedi bod yn creu argraff 
gydag ymchwil llesiant diwylliannol, amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd 
am dros 130 mlynedd.

Mae llawer o'n myfyrwyr hefyd yn dewis astudio gyda ni oherwydd natur fach a 
chyfeillgar y Brifysgol a'r dref. Yn agos at safle Treftadaeth y Byd UNESCO, gyda 
mynyddoedd a morluniau dramatig, mae lleoliad Bangor yn un heb ei ail. 

Mae bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor yn fywiog ac amrywiol. Mae gennym 
dros 200 o Glybiau a Chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr, sy’n cwmpasu ystod o 
ddiddordebau, gweithgareddau a chwaraeon, ac mae aelodaeth yn rhad ac am 
ddim, felly gall ein myfyrwyr i gyd fanteisio ar y cyfleoedd allgyrsiol a gynigir. 

Rhoddir blaenoriaeth uchel i ofalu am ein myfyrwyr a'u cefnogi. Mae ein 
gwasanaethau yn cynnwys cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd a chyflogadwyedd a 
materion sy’n amrywio o arian a thai i gymorth anabledd, cwnsela, a sgiliau astudio.
Mae Bangor yn lle ysbrydoledig i fyw a dysgu - y lle delfrydol i dyfu, datblygu 
doniau a chynllunio ar gyfer gyrfa yn y dyfodol.

Mae Cymwysterau BTEC Cenedlaethol Uwch wedi cael eu datblygu gan Pearson ar 
lefel 4 a 5 ac yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Maent yn gyfwerth â blwyddyn 
gyntaf ac ail flwyddyn gradd prifysgol, gan ddarparu dilyniant i’r brifysgol a 
chyflogaeth.

Mae Cymwysterau BTEC Cenedlaethol Uwch yn cael eu cyflwyno ym mhrifysgolion a 
cholegau mewn 60 gwlad ledled y byd. Maent yn ddewis perffaith ar gyfer myfyrwyr 
sy’n dymuno cael llwybr perthnasol a fforddiadwy i radd neu gyflogaeth.

Mae holl gyrsiau lefel gradd Cambria yn cael eu dilysu gan rai o brifysgolion gorau’r Deyrnas Unedig. 
Ein partneriaid presennol yw Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol John Moores Lerpwl 
a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.
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Yn Cambria, mae gennym dîm Gwasanaethau Myfyrwyr 
ymroddedig wrth law ar bob safle i wneud eich amser gyda ni 
mor rhwydd a phleserus ag y bo modd.

Tiwtoriaid Personol
Fel myfyriwr lefel uwch, byddwch yn cael
tiwtorialau unigol a grŵp yn rheolaidd 
gyda’ch Tiwtor Personol.

Bydd eich Tiwtor Personol yn monitro eich
cynnydd yn ofalus ac yn eich helpu i astudio 
a’ch cadw ar y trywydd iawn gyda’ch dysgu 
yn Cambria.

Eich Diogelwch
Mae diogelwch a lles pob un o’n myfyrwyr 
yn bwysig iawn i ni.

Rydym eisiau i chi deimlo’n ddiogel ac eich 
bod yn cael cymorth a gofal. Bydd ein staff 
yn sicrhau eich bod yn ddiogel yn ystod eich
astudiaethau. Byddant hefyd yn eich cefnogi
gydag anawsterau personol.

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg
Mae nifer cynyddol o gyflogwyr yn chwilio am staff sydd â sgiliau dwyieithog a bydd dewis 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi sylfaen ragorol i chi ar gyfer eich gyrfa.

Yng Ngholeg Cambria gallwch gyflwyno'ch aseiniadau yn Gymraeg a chael nodiadau dwyieithog, gan
gynnwys terminoleg. Mae nifer o gyfleoedd hefyd i chi ddatblygu eich sgiliau Cymraeg trwy ddilyn cyrsiau
Cymraeg fel rhan o'ch rhaglenni cyfrwng Saesneg.

Rydym yn gweithio'n agos gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n golygu y gallwch gyrchu llyfrgell
adnoddau Cymraeg, cyrsiau byr, rhestrau termau a llawer rhagor. Mae gennym Gangen Cambria Coleg
Cymraeg Cenedlaethol sy'n trefnu pob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at help.cymraeg@cambria.ac.uk

Sgiliau Astudio Arbenigol
Rydym wedi ymrwymo i ddiwallu eich anghenion dysgu ychwanegol ac mae gennym dîm o
arbenigwyr i’ch cynorthwyo drwy roi cyngor ac arweiniad arbenigol i chi a rhoi cymorth gyda’ch
anawsterau dysgu penodol.

CYMORTHCYMORTH
I FYFYRWYRI FYFYRWYR
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Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Rydym yn falch bod gennym gymuned sy’n dathlu
cydraddoldeb ac amrywiaeth ac sy’n sicrhau bod
pawb yn cael eu gwerthfawrogi.

Fel myfyrwyr a staff Cambria, rydym yn:
• Adlewyrchu’r cymunedau amrywiol rydym yn eu
   gwasanaethu
• Parchu ac yn dathlu gwahanol gefndiroedd a
   diwylliannau pob un o’n dysgwyr, staff ac  
   ymwelwyr
• Trin pob dysgwr a staff yn gyfartal ac yn deg
• Sicrhau bod dysgu a gwasanaethau’r coleg ar gael
   i bawb
• Herio rhagfarn
• Ac nid ydym yn goddef bwlio nac aflonyddu

Llais Myfyrwyr
Cymerwch ran gyda Llais Myfyrwyr a gwnewch
wahaniaeth.

Mae Llais Myfyrwyr yn eich galluogi i ddweud eich
dweud a newid yr hyn sy’n digwydd. Gallwch wella
eich cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol drwy fod yn
gynrychiolydd dosbarth a chynrychioli eich 
dosbarth i ennill sgiliau gwerthfawr.  

Caplaniaeth  
Mae Cambria yn cynnig Gwasanaeth Caplaniaeth 
lle gallwch siarad yn hyderus ag aelod o’r tîm.

Mae’r caplaniaid yma i bawb, i bobl o bob ffydd a 
phobl heb ffydd. Rydym yma os ydych chi eisiau 
siarad â rhywun, beth bynnag fo’r rheswm, gallwn 
ni wrando a chynorthwyo. Mae gennym ni leoedd 
lle gallwch weddïo ac adfyfyrio hefyd. I gael rhagor 
o wybodaeth, anfonwch e-bost at: 
chaplaincy@cambria.ac.uk

Cludiant 
Rydym yn darparu rhwydwaith o fysiau i gludo ein 
myfyrwyr Addysg Uwch i'n safleoedd . Mae pob 
bws yn gollwng myfyrwyr ar safle coleg neu'n agos. 
Os ydych chi'n teithio mewn car neu ar feic, bydd 
gennych fynediad i'n llefydd parcio a’n rheseli beic am 
ddim ar y rhan fwyaf o safleoedd. Efallai y byddwch 
yn gymwys i deithio am ddim.

Gofal Plant
Mae’r coleg yn cynnig meithrinfeydd llawn offer 
ar safleoedd Glannau Dyfrdwy ar gyfer plant o 
12 wythnos oed hyd at 5 mlwydd oed.

Mae gan y meithrinfeydd gyfleusterau rhagorol a 
staff cymwys, profiadol, i sicrhau bod plant yn cael y 
dechrau gorau posibl. Os oes gennych blant cyn oed 
ysgol, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth 
ariannol tuag at gost gofal plant mewn un o’n 
meithrinfeydd tra byddwch yn fyfyriwr yma.
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Gall dewis astudio ar lefel uwch fod yn fuddsoddiad yn eich dyfodol. 
Byddwn yn darparu cyngor ac arweiniad i chi i'ch helpu gydag unrhyw 
bryderon ariannol. Cysylltwch â'n Gwasanaethau Myfyrwyr trwy anfon 

e-bost at studentservices@cambria.ac.uk. 

CYMORTHCYMORTH
ARIANNOLARIANNOL
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LLYFRGELLLLYFRGELL

Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria, bydd technoleg 
yn chwarae rhan anferth yn eich astudiaethau a’ch 
bywyd myfyriwr. Mae Wifi ar gael ym mhob llyfrgell i 
chi gysylltu eich dyfais eich hun. Rydym yn eich annog 
a’ch croesawu i chi ddod â’ch dyfeisiadau eich hunain 
ac mae gennym fannau gwefru drwy’r llyfrgell.
Mae’r gwasanaeth llyfrgell yn cynnwys cyfrifiaduron 
a chyfleusterau argraffu lle gallwch eu defnyddio 
drwy eich cyfrif TG a'ch cerdyn adnabod. Yn y 
coleg byddwch yn defnyddio Google Suite i baratoi 
aseiniadau a gweld adnoddau addysgu - byddwn yn 
cynnig awgrymiadau a chyngor i’ch helpu i ddatblygu 

Mae'r Llyfrgell a'r Adran Sgiliau Academaidd yn darparu cefnogaeth i grwpiau ac i unigolion 
er mwyn galluogi dysgwyr i symud ymlaen yn llwyddiannus trwy eu rhaglen. Mae sesiynau 
gwybodaeth yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth, meddwl yn feirniadol ac ymchwil effeithiol. 
Mae pwysigrwydd  llên-ladrad a chyfeirnodi priodol yn hanfodol i'ch dysg a bydd y pynciau hyn 
yn cael sylw a’u hatgyfnerthu yn ystod eich astudiaethau. Gall myfyrwyr gyrchu cynnwys print 
a digidol ar gael trwy OpenAthens gydag ymsefydlu llawn ar waith sy'n darparu arweiniad ar 
strategaethau chwilio a sylw i adnoddau arbenigol a chynnwys academaidd.

Mae casgliadau pwysig yn 
cynnwys:
• Taylor and Francis
• SAGE
• Springer
• Ebsco

Byddwch yn sylwi ar ystod o weithgareddau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i 
gefnogi iechyd da a chydraddoldeb. Gall digwyddiadau gynnwys siaradwyr gwadd a 
gweithgareddau. Byddwn yn eich annog i ymuno, i ddysgu ac i rannu eich profiadau. 

Oes angen cyngor neu help arnoch gydag aseiniadau neu waith cwrs? 
Rydym yn cynnig cyngor a sesiynau rheolaidd am bynciau sgiliau gwybodaeth 
gan gynnwys cyfeirio eich gwaith yn gywir, archwilio deunydd ar-lein, dod o hyd i 
ffynonellau perthnasol ar gyfer aseiniadau a defnyddio Rhaglenni Google yn y modd 

Am wybodaeth neu gyngor, 
anfonwch e-bost at: 
library@cambria.ac.uk
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Mynediad i Addysg Uwch (AU) 
Mae ein cyrsiau Lefel 3 Mynediad i AU yn eich paratoi i 
astudio ar gyfer gradd, ac maent wedi’u llunio i'r bobl 
hynny sydd wedi gadael yr ysgol heb y cymwysterau 
arferol. Gallwch gofrestru ar gyfer cwrs Mynediad i AU i'ch 
helpu i ddod yn ôl i ddysgu a symud ymlaen i astudiaeth 
lefel gradd. 

HNC a HND - Tystysgrif / Diploma 
Cenedlaethol Uwch
Mae Tystysgrif neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch yn 
gymhwyster galwedigaethol sy’n rhoi’r sgiliau i chi roi 
eich gwybodaeth ar waith mewn swydd benodol. Mae 
cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr arnynt, ac maent yn 
cynnig llwybr arall i Addysg Uwch.

Mae HNC fel arfer yn cymryd blwyddyn o astudio’n llawn 
amser neu ddwy flynedd o astudio’n rhan-amser, ac mae'n 
cyfateb i gwblhau eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol. 

Fel arfer, mae cwrs HND yn cymryd dwy flynedd o 
astudio’n llawn amser, neu un flwyddyn ychwanegol os 
ydych wedi cwblhau cwrs HNC eisoes. Gall cymhwyster 
HND weithiau alluogi mynediad uniongyrchol i raglen radd 
drydedd flwyddyn.

Cyrsiau Gradd
Ar ôl cwblhau eich HND neu’ch gradd sylfaen, gallwch 
ychwanegu at eich gradd i lefel Baglor, sy’n cyfateb i 
drydedd flwyddyn mewn prifysgol. Mae ein rhestr o 
gyrsiau gradd yn parhau i ehangu ac rydym yn cael 
cefnogaeth eang gan gyflogwyr sy’n cyfrannu at 
ddatblygiad y cyrsiau hyn. 

Datblygu Proffesiynol

Mae cyrsiau datblygu proffesiynol yn gallu eich helpu i 
wneud cynnydd yn y gweithle a chyflymu’r broses symud 
ymlaen yn eich gyrfa. Sefydlwyd ystod eang o lwybrau 
datblygu proffesiynol i gynorthwyo nifer o feysydd 
datblygu gyrfa a dilyniant. Mae Cambria yn cynnig 
datblygu proffesiynol mewn nifer o feysydd gwahanol 
sy’n cael eu hachredu gan gyrff dyfarnu proffesiynol fel 
NEBOSH, IOSH, CIM, CIPD, AAT, 
Prince2 ac ILM.

Prentisiaethau Uwch
Mae Prentisiaethau Uwch yn llwybr arall gwych ar 
gyfer cyflawni cymwysterau ar lefel uwch. Maent yn 
rhaglenni dysgu yn y gwaith sydd wedi eu hachredu’n 
genedlaethol ac sydd wedi’u llunio i fodloni anghenion 
cyflogwyr er mwyn adeiladu gweithlu cymwys. Mae nifer 
o brentisiaethau uwch yn cynnwys rhaglenni gradd, HNC 
a chyrsiau gradd sylfaen, ac eraill yn cynnwys cyrsiau 
proffesiynol lefel uwch fel AAT ac ILM. Byddant yn 
caniatáu i chi ddysgu ar lefel gradd gyda chymhorthdal at 
y ffioedd hyfforddi a’r cyfle i ennill arian wrth ddysgu. 

Cyrsiau Gradd Sylfaen
Mae gradd sylfaen yn gymhwyster sy’n cyfuno 
astudiaeth academaidd gyda dysgu yn y gweithle. Maent 
wedi’u cynllunio a’u datblygu gyda chyflogwyr ac maent 
yn cyfateb i astudio am y ddwy flynedd gyntaf mewn 
prifysgol.

PCET - TAR / PCE Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)
Mae’r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a’r 
Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) yn 
gymwysterau academaidd un neu ddwy flynedd sy’n cael 
eu hastudio naill ai ar ôl gradd (TAR) neu ar ôl cymhwyster 
lefel 3 (PCE). Bydd y dystysgrif TAR / PCE a gynigir gan 
Cambria yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi ar gyfer 
addysgu yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, e.e. 
addysg bellach, dysgu yn y gwaith neu addysg oedolion.

Prentisiaethau Gradd 
Mae Prentisiaethau Gradd yn cyfuno gweithio gydag 
astudio rhan amser. Mae prentisiaid yn treulio rhan 
o’u hamser yn Cambria a'r gweddill gyda'u cyflogwr. 
Mae ein Prentisiaethau Gradd yn cael eu datblygu gyda 
chyflogwyr a Phrifysgol Abertawe. Gallant gymryd tair 
blynedd i’w cwblhau, yn dibynnu ar lefel y cwrs. 
Mae Prentisiaethau Gradd yn dal i fod yn eithaf 
newydd, felly nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.
Rhagwelir y bydd nifer y lleoedd yn cynyddu yn 
ystod y flwyddyn neu ddwy nesaf. 
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AAT yw’r cor� pro�esiynol blaenllaw yn y DU sy’n cynnig 
cymwysterau cyfrifeg a chyllid yn seiliedig ar sgiliau. 
Cydnabyddir ei gymwysterau gan gyflogwyr fel cymwysterau 
galwedigaethol a thechnegol sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer y 
byd gwaith ac i weithio mewn swyddi cyfrifeg a chyllid penodol.

Mae cymwysterau cyfrifeg a chyllid ymarferol AAT yn eich 
darparu gyda’r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr. 

• Cyrsiau hyblyg sy’n hwyluso dysgu i �tio o amgylch eich   
   bywyd
• Cymwysterau sy’n cael eu parchu ledled y byd a’u cydnabod 
   yn rhyngwladol
• Deunyddiau astudio, adnoddau a chymorth sydd wedi ennill 
   gwobrau
• Mae cyflogwyr yn ymddiried yng nghymwysterau AAT
• 140,000 o aelodau mewn dros 90 gwlad 
• Mae Cambria yn cynnig ystod eang o gyrsiau yn ystod y 
   flwyddyn ar draws lefelau gwahanol.

Mae’r 
cyrsiau’n 
cynnwys:
• Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 
   AAT mewn Cyfrifeg 
• Diploma Uwch Lefel 3 AAT 
   mewn Cyfrifeg
• Diploma Pro�esiynol Lefel 4 
   AAT mewn Cyfrifeg

Cydnabyddir cymwysterau CIM gan fusnesau ledled y byd ac 
maent yn eich galluogi i gadw’n ymwybodol o’r tueddiadau 
diweddaraf mewn marchnata ac aros o flaen y gweddill yn eich 
maes. 

Mae ein hystod o gymwysterau pro�esiynol wedi’u dylunio i’ch 
cynorthwyo chi, i ddatblygu eich gwybodaeth ac i sylweddoli ar 
eich potensial llawn. Mae gan Cambria enw da am gyflwyno 
rhagoriaeth academaidd ar ei gyrsiau CIM. Mae’r cyrsiau CIM 
wedi’u dylunio i’ch helpu chi i symud ymlaen fel gweithiwr 
pro�esiynol marchnata ac i symud ymlaen yn eich gyrfa. Mae 
Cambria yn cynnig cyrsiau CIM trwy gydol y flwyddyn ar draws 
ystod o lefelau. 

Mae’r 
cyrsiau’n 
cynnwys:
• Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 
CIM mewn Marchnata Digidol 
Pro�esiynol 
• Tystysgrif Lefel 4 CIM mewn 
Marchnata Digidol 
Pro�esiynol 
• Diploma Lefel 6 CIM mewn 
Marchnata Digidol 
Pro�esiynol 
• Lefel 6 CIM mewn 
Marchnata Cynaliadwy

AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu)

CIM (Sefydliad Marchnata Siartredig)
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Cyrsiau byr sy’n cael eu cyflwyno ar draws nifer o 
feysydd pwnc i’ch darparu chi gyda’r hyn sydd ei 
angen arnoch chi i reoli’n e	eithiol.

Mae ein cyrsiau CIPD yn cael eu haddysgu gan diwtoriaid sydd 
wedi’u cymhwyso’n llawn sydd â phrofiad helaeth o’r 
diwydiant.

Datblygwch eich gyrfa a dechreuwch newid yn eich sefydliad: 

• Rhowch hwb i’ch potensial o ennill arian a’ch rhagolygon gyrfa
• Dewiswch steil dysgu sy’n gweddu eich �ordd o fyw
• Rhowch eich dysgu ar waith yn y gwaith ar unwaith
• Cyfrannwch at lwyddiant cynaliadwy eich sefydliad.

Bydd y Diploma Cyswllt mewn Rheoli Pobl a’r Diploma Cyswllt 
mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol yn eich cymhwyso ar gyfer 
Aelodaeth Gyswllt y CIPD.

Mae’r 
cyrsiau’n 
cynnwys:
• Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 
   mewn Ymarfer Pobl
• Diploma Cyswllt Lefel 5 
   mewn Rheoli Pobl
• Diploma Cyswllt Lefel 5 
   mewn Dysgu a Datblygu 
   Sefydliadol 

ILM yw’r darparwr cymwysterau arwain a rheoli blaenllaw yn y 
DU, gan arbenigo mewn arwain, rheoli, hy�orddi, mentora. 
Maent hefyd yn cynnig ystod eang o gymwysterau sy’n 
benodol ar gyfer sectorau a sgiliau penodol.

Mae ein cymwysterau ILM wedi’u dylunio i ddatblygu’r 
wybodaeth greiddiol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen 
arnoch i reoli, cymell ac ysbrydoli eraill, datgloi potensial sta�, 
cynyddu ymgysylltu a galluogi newid.

Datblygu, cyflwyno a dylunio rhaglenni cor�oraethol i symud 
busnes yn ei blaen. Mae Cambria yn cynnig cyrsiau ILM trwy 
gydol y flwyddyn ar draws ystod o lefelau.

Mae’r 
cyrsiau’n 
cynnwys:
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 2 ILM 
   mewn Sgiliau Arwain a Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM 
   mewn Arwain a Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 4 ILM 
   mewn Arwain a Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 5 ILM 
   mewn Arwain a Rheoli
• Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Mentora 
   E�eithiol 
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM 
   mewn Hy�orddi E�eithiol
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM 
   mewn Mentora E�eithiol
• Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn 
   Hy�orddi a Mentora E�eithiol
• Diploma Lefel 4 ILM mewn 
   Egwyddorion Arwain a Rheoli
• Diploma Lefel 5 ILM mewn 
   Egwyddorion Arwain a Rheoli
•  Diploma Lefel 6 ILM mewn Rheoli

CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu)

ILM (Sefydliad Arwain a Rheoli)
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wybodaeth greiddiol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen 
arnoch i reoli, cymell ac ysbrydoli eraill, datgloi potensial sta�, 
cynyddu ymgysylltu a galluogi newid.

Datblygu, cyflwyno a dylunio rhaglenni cor�oraethol i symud 
busnes yn ei blaen. Mae Cambria yn cynnig cyrsiau ILM trwy 
gydol y flwyddyn ar draws ystod o lefelau.

Mae’r 
cyrsiau’n 
cynnwys:
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 2 ILM 
   mewn Sgiliau Arwain a Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 ILM 
   mewn Arwain a Rheoli
• Dyfarniad/Tystysgrif Lefel 4 ILM 
   mewn Arwain a Rheoli
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   mewn Arwain a Rheoli
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   mewn Mentora E�eithiol
• Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn 
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• Diploma Lefel 4 ILM mewn 
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•  Diploma Lefel 6 ILM mewn Rheoli

CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu)

ILM (Sefydliad Arwain a Rheoli)

Mae PRINCE2® yn ddull rheoli prosiectau strwythuredig sy’n gallu 
cael ei deilwra ar gyfer prosiect o unrhyw faint. Cafodd ei 
ddatblygu gan lywodraeth y DU ac yn seiliedig ar arfer orau, mae'n 
feincnod a dderbynnir yn rhyngwladol ar gyfer rheolwyr prosiect ac 
mae ardystiad yn ychwanegiad cadarn at unrhyw CV pro esiynol.
 
Rydym yn cyflwyno cwrs Sylfaen PRINCE2® fel cwrs annibynnol neu 
ar y cyd â’r cwrs Ymarferydd PRINCE2®. Mae’r cwrs Sylfaen yn dridiau 
o hyd. Mae’r cwrs Ymarferydd yn para deuddydd. 

Mae tocyn arholiad ar-lein (sy’n cael ei gynnwys yn y pris) yn cael ei 
gynhyrchu ar gyfer pob arholiad, gan roi 1 blwyddyn i ddysgwyr o 
ddyddiad y cwrs i gwblhau’r arholiad yn eu hamser eu hunain. 

Mae PRINCE2® yn nod masnach gofrestredig o AXELOS Limited, ac 
yn cael ei ddefnyddio gyda chaniatad AXELOS Limited. Mae’r logo 
chwyrlïad™ yn nod masnach AXELOS Limited, ac yn cael ei 
ddefnyddio gyda chaniatad AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Mae Cambria yn cynnig cyrsiau achrededig o’r Bwrdd Arholi 
Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol 
(NEBOSH). Mae’r cwrs ar gyfer y rhai sydd eisiau datblygu gyrfa 
mewn iechyd a diogelwch; diogelwch tân; diogelwch adeiladu; 
iechyd a llesiant a rheolaeth amgylcheddol.   

Mae gan gymhwyster Diploma NEBOSH statws gradd anrhydedd.
Bydd y rhan fwyaf o Brifysgolion yn caniatáu graddedig Diploma 
NEBOSH i astudio Gradd Meistr mewn Iechyd a Diogelwch. Mae’n 
cynnwys pedair uned.

Mae uned A yn canolbwyntio ar reoli iechyd a diogelwch; mae uned 
B yn canolbwyntio ar beryglon iechyd galwedigaethol; mae uned C 
yn canolbwyntio ar y peryglon o�er a’r gweithle; ac mae uned D yn 
aseiniad yn y gwaith sy’n canolbwyntio ar arwain a rheoli iechyd a 
diogelwch. 

Er mwyn dod yn rheolwr iechyd a diogelwch, bydd y rhan fwyaf o 
gyflogwyr yn gofyn i ddarpar weithwyr fod â Diploma NEBOSH yn 
ogystal â bod yn Aelod Siartredig IOSH.

Mae’r 
cyrsiau’n 
cynnwys:
• Tystysgrif Ryngwladol Lefel 3 
   mewn Rheolaeth Amgylcheddol 
• Tystysgrif Genedlaethol 
   Cy�redinol Lefel 3 mewn Iechyd 
   a Diogelwch Galwedigaethol
• Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 
   mewn Iechyd a Diogelwch   
   Adeiladu
• Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 
   mewn Diogelwch Tân a Rheoli
   Risgiau
• Diploma Cenedlaethol Lefel 6 
   mewn Iechyd a Diogelwch 
   Galwedigaethol
• Gweithio’n Ddiogel
• Rheoli’n Ddiogel
• Rheoli Iechyd a Llesiant yn y 
   Gweithle 
• Diploma Cenedlaethol Lefel 6 
   NEBOSH mewn Rheolaeth
   Amgylcheddol
• NEBOSH Gweithio gyda Llesiant
• IOSH - Rheoli’n Ddiogel
• IOSH - Gweithio’n Ddiogel

PRINCE2®

NEBOSH ac IOSH (Y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer 
Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) 
(Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol)



MEYSYDDMEYSYDD

• Mynediad i Addysg Uwch
• Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Trydanol/Mecanyddol)
• Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu
• Rheolaeth Anifeiliaid 
• Rheoli Busnes Cymhwysol
• Astudiaethau Plentyndod
• Cyfrifiadura
• Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil ac 
   Adeiladu)
• Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol
• Cyfiawnder Troseddol
• Technoleg Drydanol ac Electronig
• Peirianneg (Peirianneg Gweithgynhyrchu)
• Coedwigaeth a Rheoli Coetiroedd
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Technoleg Fecanyddol
• Addysgu (TBA-AHO / TAR-AHO)
• Twristiaeth a Lletygarwch
• Peirianneg Sain a Chynhyrchu Cerddoriaeth
• Hyfforddi Chwaraeon
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Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022
5.30pm - 8.30pm
Glannau Dyfrdwy a Chweched 
Glannau Dyfrdwy

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd 2022
10am - 1pm
Llysfasi

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022
5.30pm - 8.30pm
Iâl, Chweched Iâl a Ffordd y Bers

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022
10am - 1pm
Llaneurgain

Dydd Llun 23 Ionawr 2023
4pm - 7pm
Glannau Dyfrdwy

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023
4pm - 7pm
Iâl a Ffordd y Bers

Dydd Mercher 8 Mawrth 2023
5.30pm - 7.30pm
Glannau Dyfrdwy a Chweched 
Glannau Dyfrdwy

Dydd Sadwrn 11 Mawrth 2023
10am - 12pm
Llysfasi

Dydd Mercher 15 Mawrth 
2023
5.30pm - 7.30pm
Iâl, Chweched Iâl a 
Ffordd y Bers

Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2023
10am - 12pm
Llaneurgain

AGORED
DIGWYDDIADAU
2022/23 



MYNEDIAD I ADDYSG UWCH

HYD Y CWRS: 
Blwyddyn lawn amser
Cynhelir y cwrs hwn o amgylch amseroedd ysgol, gan ddechrau 
am 9.15am a gorffen am 2.30pm.

*Mae dewis i astudio Mynediad i Ofal Iechyd trwy ddysgu 
cyfunol hefyd. Mae hyn yn cynnwys dod i’r coleg 9.15am - 6.30pm 
1 diwrnod yr wythnos gyda gweddill y cwrs yn cael ei gyflwyno 
ar-lein.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy neu Iâl

Yn Cambria, mae ein rhaglenni Mynediad i Addysg Uwch (AU) 
Lefel 3 AM DDIM. Maent yn eich paratoi chi i astudio ar gyfer 
gradd ac maent wedi'u cynllunio ar gyfer pobl wnaeth adael yr 
ysgol heb y cymwysterau arferol, fel Safon Uwch.

Mae'r cyrsiau'n cynnig llwybr blwyddyn o hyd i astudiaethau lefel 
gradd, sy'n arwain at amrywiaeth o yrfaoedd ac maent yn agored 
i’r myfyrwyr sydd wedi cael cyfoeth o brofiadau bywyd ers gadael 
yr ysgol. Mae llawer o'n myfyrwyr Mynediad i AU wedi mynd 
ymlaen i lwyddo yn y brifysgol ac wedi dilyn gyrfaoedd newydd 
nad oeddent erioed wedi meddwl y byddai’n bosibl iddynt eu 
gwneud.

Gallwch gofrestru ar gyrsiau Mynediad i AU i'ch helpu chi i 
ddychwelyd i ddysgu a symud ymlaen i astudio ar lefel gradd.

Mae gofyn am TGAU penodol yn ogystal â'r Diploma Mynediad 
i AU i astudio rhai cyrsiau gradd galwedigaethol, ac mae cyfle i 
gyflawni'r rhain ochr yn ochr â'ch prif astudiaeth.

CYRSIAU

•• Mynediad i AU Gofal Iechyd - Glannau Dyfrdwy neu Iâl
•• Mynediad i Gyrsiau’r Tir/Biowyddorau - Llaneurgain
•• Mynediad i AU y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol - Iâl
•• Mynediad Cyfun i AU - Gofal Iechyd - Glannau Dyfrdwy neu Iâl 
   - dyma gwrs sy’n gyfuniad o ddysgu o gartref a mynychu'r 
   coleg un diwrnod yr wythnos.
•• Mynediad Cyfun i AU Peirianneg – Glannau Dyfrdwy – mae’r 
   cwrs hwn yn gyfuniad o ddysgu gartref a mynychu’r coleg yn 
   rhan amser

DEWISIADAU GYRFA

•• Astudiaeth bellach yn y brifysgol ar lefel gradd
•• Iechyd a Gofal Cymdeithasol
•• Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
•• Nyrsio
•• Addysgu
•• Y Dyniaethau
•• Busnes
•• Gwaith Cymdeithasol
•• Seicoleg Droseddol

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau, ewch i 
www.cambria.ac.uk



Cwrs: Mynediad i Ofal Iechyd
Cyflogwr: Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru
Swydd: Parafeddyg 

“Gwnes i ddarganfod y cwrs ar-lein a phenderfynais wneud cais oherwydd roeddwn i’n 
gwybod y byddai’n fy narparu gyda phopeth a oedd ei angen arnaf fi i fynd i’r brifysgol. 
 
“Roedd gan y safle bopeth roedd ei angen arnaf fi ar gyfer dysgu, ac roedd y staff wrth law 
bob amser i helpu gydag unrhyw beth roedd ei angen arnaf fi. Er fy mod i’n fyfyriwr hŷn, 
roeddwn i’n teimlo’n gartrefol iawn yno.
 
“O’r eiliad y dechreuais ar y cwrs roedd y gefnogaeth a gefais heb ei hail. Roedd y tiwtoriaid 
yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yno pan roeddwn i angen cymorth neu arweiniad gyda 
darn o waith, neu ar gyfer fy ngheisiadau ar gyfer y brifysgol. Gwnaeth hyn barhau hyd yn oed 
ar ôl i mi orffen fy nghwrs ac wrth i mi symud ymlaen.”

RORY 
THOMAS
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FdA CYNHYRCHU CYFRYNGAU CREADIGOL
COD Y CWRS: LP52302

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Bydd y cwrs Gradd Sylfaen dwy flynedd hwn yn eich paratoi ar 
gyfer gyrfa yn y cyfryngau fel ymarferydd hyblyg sy’n gwbl alluog 
i ymateb i heriau'r diwydiannau cyfryngau, sy'n newid yn gyson.
Gan ddefnyddio cyfuniad o brofiadau ymarferol a dysgu 
damcaniaethol, bydd y cwrs yn cynyddu eich profiad cynhyrchu 
cyfryngau, a dyfnhau eich dealltwriaeth a'ch sgiliau gydag offer 
a thechnegau cyfryngau, arfer proffesiynol, creadigrwydd, sgiliau 
naratif, technoleg cyfryngau digidol a damcaniaethau cyfryngau 
cyfoes.

Yn ogystal â chreu cynhyrchion cyfryngau, byddwch yn astudio 
modiwlau academaidd sy'n eich paratoi gydag ystod o sgiliau 
trosglwyddadwy, sy’n hanfodol ar gyfer astudio ymhellach ac sy’n 
werthfawr ar gyfer nifer o lwybrau gyrfa.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Mae'r asesiad yn amrywio yn dibynnu ar y modiwlau i’w hasesu, 
ond bydd fel arfer yn cynnwys cyfuniad o arholiadau a gwaith 
cwrs sy’n defnyddio ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys: 
gwaith ysgrifenedig (traethodau), cyflwyniadau (grŵp / 
unigol), asesiadau ymarferol (prosiectau unigol a thîm), 
cynhyrchu cynnwys gwefannau, cynyrchiadau fideo ffeithiol a 
ffuglen, gweithdai lleoliadau a stiwdio, cynhyrchion rhyngweithiol 
a phortffolios gan gynnwys e-bortffolios.

BETH NESAF?

Pan fyddwch chi'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, efallai y 
byddech yn dymuno symud ymlaen i astudio cwrs BA (Anrh.) 
Cynhyrchu Cyfryngau ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl neu'n 
syth i gyflogaeth.

Mae myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i flwyddyn olaf cwrs 
BA Anrhydedd, a byddant yn cael cymorth gan staff y coleg a’r 
brifysgol i benderfynu ar hynny,

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

2 flynedd - llawn amser

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 
••  45 o bwyntiau UCAS 
••  Ar gyfer y Diploma Estynedig, mae angen graddau RhTT 
   mewn pwnc perthnasol os na astudiwyd cymhwyster Lefel 3  
   arall.
••  TGAU Mathemateg ac Iaith Saesneg gradd C / 4 neu uwch.
   Efallai bydd angen cyfweliad neu gyflwyno portffolio hefyd.
••  Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 9 Rhagoriaeth a 36  
   Teilyngdod neu unrhyw gyfuniad arall sy'n cyfateb i 104 pwynt  
   tariff UCAS mewn pwnc perthnasol.
••  Byddwn yn ystyried myfyrwyr hŷn gyda TGAU Iaith Saesneg 
   a Mathemateg gradd C neu uwch, neu gymwysterau cyfwerth, 
   ond heb gymwysterau Lefel 3 traddodiadol, ar sail eu profiad 
   a phortffolio priodol o waith.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy 

MODIWLAU: 

Blwyddyn 1
••  Offer Cyfryngau Digidol
••  Ymarfer Cynhyrchu
••  Themâu Cyfryngau Cyfoes
••  Cyflwyniad i’r Diwydiant Cyfryngau
••  Deall Naratif
••  Arferion Cynhyrchu Digidol

Blwyddyn 2
••  Cynhyrchu Aml-blatfform
••  Cyfansoddi ac Ôl-gynhyrchu
••  Drama
••  Gwneud Cais am Leoliadau Gwaith a Swyddi
••  Moeseg Cyfryngau Digidol, Cydymffurfiaeth a Hawlfraint
••  Diwylliannau Cyfryngau Digidol
••  Cynhyrchu mewn Stiwdio Deledu



FdA MEWN CYFIAWNDER TROSEDDOL
COD Y CWRS: LP01481

    

HYD Y CWRS:  
2 flynedd - llawn amser 
Dyfernir gan LJMU, llawn amser dros 2 ddiwrnod, 09:00 - 16:00.

GOFYNION MYNEDIAD: 
•• 72 pwynt UCAS 
Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac ansafonol, a fydd yn 
cael eu hystyried yn unigol.
Efallai y bydd gofyn i'r ymgeiswyr hyn gyflwyno traethawd a/neu 
fynd i gyfweliad, a dylent ddangos potensial a chymhelliant a/neu 
feddu ar brofiad perthnasol.
Bydd ymgeiswyr rhyngwladol yn cael eu hystyried yn unol â 
chymwysterau'r DU.

LLEOLIAD: Iâl

MODIWLAU: 
Blwyddyn 1:
•• Cyfraith Trosedd a Throseddoli
•• Hanes Trosedd a Chyfiawnder Troseddol
•• System Cyfiawnder Troseddol
•• Damcaniaeth Droseddegol
•• Cyfiawnder Troseddol, Cyhoeddus a’r Cyfryngau
•• Datblygiad Personol ac Academaidd mewn Cyfiawnder   
   Troseddol

Blwyddyn 2:
•• Anghyfiawnderau mewn System ‘Gyfiawn’
•• Gwneud Penderfyniadau mewn Cyfiawnder Troseddol
•• Datblygiad Proffesiynol mewn Cyfiawnder Troseddol
•• Cyflwyniad i Benydeg
•• Polisi ac Arfer Cyfiawnder Troseddol a’r Sail Tystiolaeth
•• Ymchwil Cyfiawnder Troseddol

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Ein nod yw rhoi mewnwelediad beirniadol i'n myfyrwyr i 
ddamcaniaeth, polisi ac arferion ein system cyfiawnder troseddol. 
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu addysg gyfoes, berthnasol sy’n 
ychwanegu gwerth sydd wedi’i seilio ar addysgu sy’n seiliedig ar 
ymchwil, ac a ddarperir gan arbenigwyr pwnc sy'n dod â 
gwybodaeth flaengar i'r ystafell ddosbarth. Rydym yn ceisio 
datblygu sgiliau a gwybodaeth galwedigaethol myfyrwyr, gan roi’r 
priodoleddau iddynt y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio amrywiaeth o 
ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ffurfiol, 
portffolio myfyriol, astudiaeth achos. Arholiadau, gan gynnwys 
rhai dibaratoad ac ar-lein, adolygiad llyfr, cyflwyniadau gan 
unigolion a grwpiau.

BETH NESAF?
Gall myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen wneud hynny drwy 
symud ymlaen i’r flwyddyn atodol i ennill gradd mewn Cyfiawnder 
Troseddol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.

DEWISIADAU GYRFA
•• Llu Ffiniau’r DU
•• Gwasanaeth Prawf
•• Gwasanaeth Carchardai 
•• Gwasanaethau Archwilio'r Sector Preifat
•• Diogelwch Cenedlaethol (MI5/MI6)
•• Timau Troseddwyr Ifanc

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cymhwyster perthnasol i’r diwydiant 
i ddysgwyr, ond nid yw’n gwarantu swydd gyda’r asiantaethau a 
nodwyd.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk



Myfyriwr presennol

"Penderfynais gwblhau gradd sylfaen oherwydd fy mod i’n gobeithio cwblhau 
gradd, er mwyn dod yn Baragyfreithydd.

"Dewisais Ganolfan Brifysgol Cambria oherwydd y lleoliad, y cyfleusterau a'r 
adroddiadau gwych dwi wedi eu clywed amdani. 

"Mae'r gefnogaeth a gefais i, yn enwedig ar ôl bod allan o'r byd academaidd ers 
cyhyd wedi bod yn wych, yr holl ffordd o gofrestru i gefnogaeth barhaus fy 
nhiwtoriaid."

OWEN 
WARD
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FdA MEWN IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL
COD Y CWRS: LP01198

 

MODIWLAU:

Blwyddyn 1:
••  Materion Iechyd a Lles mewn Cymdeithas Gyfoes:
   Cysylltu Theori ag Ymarfer (20 credyd)
••  Hanfodion Cymdeithaseg (20 credyd)
••  Sgiliau Ymchwilio ac Astudio (20 credyd)
••  Iechyd a’r Gymdeithas (20 credyd)
••  Ymddygiad ac Iechyd (20 credyd)
••  Gweithio gyda Phobl sy’n agored i Niwed (20 credyd)

Blwyddyn 2:
••  Iechyd a Lles Cymharol (20 credyd)
••  Dulliau Ymchwilio (20 credyd)
••  Heneiddio a Llesiant mewn Cymdeithas (20 credyd)
••  Dehongli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Persbectif yn y Gwaith 
   (20 credyd)
••  Cymdeithaseg Iechyd (20 credyd)
••  Safbwyntiau Gwaith Cymdeithasol (20 credyd)

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Bydd y Radd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(datblygwyd a dyfarnwyd gan Brifysgol Bangor) yn eich darparu 
gyda dealltwriaeth fanwl o bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol, 
theori ac ymarfer a byddwch yn meithrin y sgiliau sydd eu 
hangen arnoch i weithio’n effeithiol mewn amgylchedd 
amlddisgyblaethol. Yn unol â’r sector iechyd heddiw sy’n newid 
yn gyson, y pwyslais yn ystod y cwrs hwn fydd profiadau 
cymdeithasol o iechyd a gofal a chyflwyno a rheoli gwasanaethau. 

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Byddwch yn profi amrywiaeth o ddulliau asesu sydd wedi'u 
cynllunio i sicrhau bod cynnwys, canlyniadau a lefel y modiwlau 
yn cael eu mesur mewn modd teg a thryloyw. Bydd dulliau 
asesu’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, 
portffolios ac arholiadau (llyfr agored).

HYD Y CWRS:  

2 flynedd, llawn amser
Bydd angen i fyfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwn ymgymryd â 
chyfnodau hunan astudio, yn ychwanegol at yr oriau addysgu.

GOFYNION MYNEDIAD:

Sylwch: Rydym yn derbyn ac yn ystyried ymgeiswyr sydd gyda 
phrofiad galwedigaethol, ond nad oes ganddynt y cymwysterau 
sydd eu hangen. Rydym yn derbyn bob cais yn unigol.

Rydym yn derbyn myfyrwyr sydd ag amrywiaeth eang o 
gymwysterau, sgiliau a chefndiroedd. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn.

Mae cynigion ar sail tariff, 80-96 o bwyntiau tariff o gymhwyster 
Lefel 3* e.e:

••  Cymwysterau Safon Uwch
••  Diploma Cenedlaethol/Estynedig BTEC a Diploma Estynedig 
    Dechnegol Cambridge: TTLl - TTT
••  Diploma Bagloriaeth Genedlaethol
••  Diploma Mynediad i Addysg Uwch
••  Tystysgrif i Ymadawyr yr Iwerddon: 80 - 96 pwynt mewn o leiaf 
   4 Pwnc Uwch
••  Diploma Estynedig Lefel 3 NCFE CACHE
••  Bagloriaeth Cymru.

Ymgeiswyr Rhyngwladol: Mae cymwysterau i ymadawyr ysgolion a 
diplomas coleg yn cael eu derbyn o wledydd ledled y byd (yn
amodol eich bod chi’n bodloni gofynion sylfaenol Iaith Saesneg).

Mae angen sgiliau sylfaenol da ar yr holl fyfyrwyr ac rydym yn 
gwerthfawrogi sgiliau TG a chyfathrebu.

Mae Coleg Cambria yn gofyn am wiriad DBS ar gyfer y rhaglen 
hon. Bydd Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria yn cynnal 
y gwiriadau DBS gyda myfyrwyr cyn dyddiad cychwyn y rhaglen.

LLEOLIAD: Iâl



Cwrs: FdA mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cyflogwr: LifeLongLearning4Living
Swydd: Dirprwy Reolwr

“Gwnaeth Cambria gynnig yr holl adnoddau a chefnogaeth y byddech chi’n ei ddisgwyl gan 
leoliad y Brifysgol. Roedd modd cyrchu cyfoeth o ddeunyddiau ar ffurf copïau caled ac ar-lein 
yn anhygoel ac roedd yn fuddiol iawn ar gyfer datblygu fy aseiniadau.
 
“Roedd fy nhiwtoriaid yn rhyfeddol, gwnaethon nhw gynnwys y modiwlau'n ddiddorol a'r 
darlithoedd yn bleserus. Cafodd fy mab ei eni yn ystod y cwrs, a chefais drafferth gyda 
chymorth ôl-enedigol, cefais amser anodd iawn ac fe wnaeth y Coleg a’r Tiwtoriaid fy 
nghefnogi’n fawr drwy’r cyfnod hwn. Dyma un enghraifft yn unig o’r llu o gefnogaeth a gefais 
yn ystod fy amser yn Cambria.
 
“Mae cwblhau'r FDA wedi cefnogi fy natblygiad proffesiynol ac wedi fy nghefnogi i gyflawni 
fy nodau gyrfa. Dwi wedi teimlo’n fwyfwy hyderus fy mod i’n gallu cymryd y cam o swydd 
Ddirprwy Reolwr i swydd Rheolwr. Fe wnaeth hefyd fy ngalluogi i gwblhau BSc (Anrh) Iechyd 
Meddwl a Llesiant, ac erbyn hyn dwi’n dechrau MSc mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant.”

GEORGE 
GREENWOOD

LLEOLIAD GWAITH

Mae angen lleoliad gwaith ar gyfer dau fodiwl yn ystod y rhaglen 
2 flynedd (bydd myfyrwyr yn ymgymryd â modiwl yn y gwaith / 
lleoliad gwaith yn y ddwy flynedd).

BETH NESAF?

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cynnig mynediad uniongyrchol i 
flwyddyn olaf (Lefel 6) y rhaglen BA Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor.

OPSIYNAU GYRFA

Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn faes amrywiol iawn a fydd yn 
creu llawer o gyfleoedd ar gyfer eich dyfodol. Bydd y Radd 
Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn paratoi 
graddedigion ar gyfer amrywiaeth o swyddi sy’n bodoli yn 
sectorau ehangach Iechyd a gofal cymdeithasol: gan gynnwys 
sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector; er enghraifft y 
GIG, cynghorau lleol, sefydliadau gofal cymdeithasol ac 
amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector. Bydd cyflogadwyedd 
yn ganolbwynt cryf ar bob lefel o’r cwrs. Bydd myfyrwyr yn 
meithrin gwybodaeth, sgiliau a phrofiad gwerthfawr wrth iddynt 
ddysgu ar y modiwlau, a bydd tîm y rhaglen yn gwahodd 
ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol a phersonél 
perthnasol eraill, er enghraifft rheolwyr, defnyddwyr y 
gwasanaeth a gofalwyr, i gyflwyno rhai agweddau o’r cwrs. 
Ar ôl cwblhau’r cwrs gall myfyrwyr symud ymlaen i astudio 
graddau eraill er enghraifft nyrsio, bydwreigiaeth, therapi 
galwedigaethol, gwaith cymdeithasol, neu addysgu.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r 
costau, ewch i www.cambria.ac.uk



 

FdA MEWN RHEOLI LLETYGARWCH A 
THWRISTIAETH COD Y CWRS: LP01477

 

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Bydd y rhaglen hon yn cael ei darparu trwy gyfuniad o sesiynau 
ar-lein ac wyneb yn wyneb i weddu anghenion unigolion, yn 
amodol ar ein bod yn gallu gweithio yn unol ag arweiniad a 
deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau eich diogelwch chi 
a’n staff. Byddwn hefyd yn parhau i gynorthwyo’r rhai sydd ag 
anghenion dysgu ychwanegol o bell. Sylwch, lle nad yw lleoliadau 
gwaith yn gallu cael eu cyflawni am resymau diogelwch byddwn 
yn addasu modiwlau i gynnwys prosiectau sy’n ymwneud â 
gwaith mewn modd a fydd yn parhau i ddatblygu eich sgiliau yn 
y gwaith. 

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio amrywiaeth 
o ddulliau gan gynnwys traethodau, arsylwadau ymarferol, 
portffolios tystiolaeth, prosiectau ymchwil a chyflwyniadau (yn 
unigol ac mewn grŵp). 

BETH NESAF?

Ar ôl cwblhau’r cwrs FdA mewn Twristiaeth a Lletygarwch 
gallwch symud ymlaen i astudio rhagor yn y flwyddyn atodol ar y 
radd BA (Anrh) mewn Rheoli Twristiaeth Ryngwladol ym 
Mhrifysgol John Moores Lerpwl neu raglen berthnasol.  

OPSIYNAU GYRFA

Bydd y cwrs hwn yn galluogi i chi symud ymlaen i swyddi rheoli 
mynediad, gyda rolau fel:
• • Rheoli Gwesty
• • Ymgynghoriaeth Teithio
• • Rheoli Bwyty
• • Rheoli Digwyddiadau

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r 
costau, ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

2 flynedd, llawn amser, dyfarnwyd gan LJMU
Bydd angen i fyfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwn ymgymryd â 
chyfnodau hunan astudio, yn ychwanegol at yr oriau addysgu.

GOFYNION MYNEDIAD:

Fel arfer dylai myfyrwyr confensiynol allu dangos un o’r 
cymwysterau canlynol:

• • O leiaf 88 o bwyntiau Safon Uwch GCE neu gyfwerth
• • Diploma BTEC priodol - Diploma Estynedig: TTLl
• • Cwrs Mynediad i Addysg Uwch priodol, ‘Diploma Llwyddiant’
• • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster galwedigaethol lefel 3

Mae’r coleg a’r brifysgol yn annog mynediad a chyfraniad 
ehangach mewn Addysg Uwch a chaiff ceisiadau gan y rhai sydd 
heb y pwyntiau/cymwysterau perthnasol eu hannog. Bydd 
Arweinydd y rhaglen yn trafod gofynion y cwrs ac yn asesu 
addasrwydd darpar fyfyrwyr ar sail cymysgedd o gymwysterau, 
profiad a chymhelliant.

Bydd gofyn i fyfyrwyr hŷn (21 oed neu’n hŷn) sydd heb 
dystiolaeth o’r cymwysterau uchod ond sydd â’r profiad priodol, 
ddangos brwdfrydedd ac addasrwydd am astudio lefel uwch.

LLEOLIAD: Iâl

MODIWLAU:

Lefel 4:
• • Cyflwyniad i Dwristiaeth Ryngwladol
• • Sgiliau Academaidd a Llythrennedd Digidol
• • Rheoli Bwyd a Diod mewn Lletygarwch
• • Rheoli Profiadau Gwasanaethau
• • Twristiaeth Cymru
• • Marchnata ar gyfer Twristiaeth

Lefel 5:
• • Sgiliau Cyflogadwyedd 
• • Cynllunio Digwyddiadau
• • Ymchwilio i Dwristiaeth a Lletygarwch
• • Twristiaeth Gyfrifol a Chynaliadwyedd
• • Cynhyrchu Digwyddiadau
• • Gweithio mewn Twristiaeth a Lletygarwch



"Hoffwn fod yn berchen ar fy sefydliad fy hun o bosib ac mae astudio yng Nghanolfan 
Brifysgol Cambria wedi rhoi mewnwelediad go iawn i mi i’r hyn sydd ei angen a beth y 
gellir ei gyflawni wrth roi eich meddwl ar rywbeth. 
 
"Roedd dychwelyd i fyd addysg ar ôl 20 mlynedd yn frawychus, ond roedd y 
manteision o wneud y cwrs a gweld y gwelliannau’r oeddwn i’n eu gwneud bob tro’r 
oeddwn i’n cyflwyno aseiniad yn gwneud y cyfan yn werth chweil. 
 
"Roedd cael dosbarth mor fach yn gwella’r profiad a gyda thiwtor gwych a ffrindiau 
gwych yn y dosbarth allwn i ddim fod wedi gofyn am brofiad gwell."

CHARLOTTE 
LEE
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Bydd y rhaglenni Astudiaethau Plentyndod yn eich denu at 
ddisgyblaethau seicoleg, cymdeithaseg ac addysg. Wrth i chi 
astudio, byddwch yn ystyried egwyddorion damcaniaethol y 
pwnc a’u gwerthuso yn sgil hanes cymdeithasol, deddfwriaeth 
gyfoes a’r arfer orau ddiweddaraf. Byddwch yn ystyried 
datblygiad cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol plant, ac yn 
ystyried y dulliau a ddefnyddir ar gyfer mesur datblygiad plant. 

Ar gyfer y modiwl Dysgu a Datblygiad Plant, yn ogystal â 
darlithoedd, bydd pob myfyriwr yn mynd ar ymweliadau i gylch 
chwarae neu feithrinfa leol i arsylwi ar blant yn chwarae. Mae’r 
ymweliad ymarferol hwn yn rhan bwysig o’r cwrs, gan ddangos 
sawl agwedd ar gynnwys y cwrs.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Cyflwynir deunydd y cwrs trwy gyfuniad o ddarlithoedd, 
seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd a 
gweithdai. Bydd y darlithoedd yn cael eu recordio fel y gallwch 
chi wrando arnynt eto adeg yr arholiadau, neu i ddal i fyny â nhw 
os ydych yn sâl. Bydd siaradwyr gwadd yn ychwanegu at 
amrywiaeth y cyflwyniad.

Asesir y rhan fwyaf o’r modiwlau trwy arholiadau a/neu 
draethodau, a allent gynnwys prosiectau, ymarferion 
llyfryddiaeth, dyddiaduron adfyfyriol, posteri a chyflwyniadau 
hefyd. Nid yw’r arholiadau yn fwy na 50% o farciau unrhyw 
fodiwl. Bydd angen cyflwyno portffolio yn seiliedig ar arsylwadau 
hefyd.

Yn y drydedd flwyddyn, bydd eich traethawd hir yn eich galluogi 
i gynnal eich prosiect ymchwil eich hun ar bwnc o’ch dewis, dan 
arweiniad aelod o staff. Bydd gofyn am astudiaeth llyfrgell, 
dehongli ffynonellau yn feirniadol, ac ymchwiliad empirig ar 
raddfa fechan. 

Lle bo hynny’n bosibl, caiff aseiniadau eu marcio’n electronig a 
rhoddir adborth ac awgrymiadau i wella ar gyfer pob aseiniad ac 
arholiad.

Mae cymorth i fyfyrwyr ar gael gan eich tiwtor personol eich hun 
a’ch tiwtoriaid modiwlau trwy gydol eich astudiaethau.

LLEOLIAD GWAITH

Mae lleoliad gwaith yn elfen hanfodol ym mlynyddoedd 1 a 2 y 
cwrs hwn gan y bydd eich arfer yn gysylltiedig â chynnwys 
modiwlau ac asesiadau. 

HYD Y CWRS:  

Astudiaethau Plentyndod FdA (2 flynedd)

BA Astudiaethau Plentyndod (3 blynedd)

GOFYNION MYNEDIAD: 

••  3 Safon Uwch gradd C neu gyfwerth
••  96 o bwyntiau UCAS (Tariff UCAS 2017)

Bydd ymgeiswyr gyda phrofiad galwedigaethol sylweddol ond 
heb ddigon o bwyntiau UCAS yn cael eu hystyried fesul cais. 

Mae Gwiriad Uwch Heddlu y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd 
(DBS) yn ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Wrth ddewis gradd neu radd sylfaen Cambria mewn Astudiaethau 
Plentyndod (a luniwyd ac a achredwyd gan Brifysgol 
Aberystwyth), byddwch yn astudio ystod eang o bynciau 
datblygiad plentyndod sy’n cynnwys y ffactorau cymdeithasegol, 
seicolegol ac addysgol sy’n dylanwadu ar ddatblygiad plant. 
Byddwch yn cael eich addysgu gan staff brwdfrydig a byddwch 
yn astudio ystod o ddisgyblaethau ymarferol, damcaniaethol a 
phroffesiynol y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Bydd eich 
sgiliau a’ch galluoedd yn cael eu gwella trwy gyfleoedd rheolaidd 
i ymarfer gwaith tîm, sgiliau cyfathrebu, sgiliau rhyngbersonol, a 
chyfleoedd rheoli gwaith ac amser.

Bydd y rhaglenni Astudiaethau Plentyndod yn rhoi’r sgiliau a’r 
arbenigedd angenrheidiol i chi weithio mewn ystod o broffesiynau 
sy’n gysylltiedig â phlant. Bydd yn eich annog i wella eich 
gwybodaeth am ddeddfwriaeth, eich ymwybyddiaeth 
gymdeithasol, eich gallu i weithio gydag eraill, a’ch rhagoriaeth 
academaidd. Bydd y sgiliau hyn yn eich cymhwyso ar gyfer 
unrhyw weithle sy’n gofyn am raddedigion ac sy’n gwerthfawrogi 
ymchwil trylwyr, dadansoddi beirniadol, galluoedd rhyngbersonol, 
a chyfathrebu a chyflwyno gwybodaeth yn rhugl ac yn hyderus.

FdA / BA (Anrh.) ASTUDIAETHAU PLENTYNDOD
FdA COD Y CWRS: LP01116 | BA COD Y CWRS: LP51332



 

BETH NESAF? 

Bydd cwblhau Blwyddyn 1 a 2 yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i 
ennill Gradd Sylfaen. Bydd cwblhau’r Radd Sylfaen yn caniatáu 
dilyniant i astudio BA Astudiaethau Plentyndod ym Mlwyddyn 3.

DEWISIADAU GYRFA

Mae data’n dangos y bydd dilyn cwrs gradd Astudiaethau 
Plentyndod yn Cambria yn rhoi cyfle i chi feithrin ystod o sgiliau y 
mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt mewn ystod o sectorau 
perthnasol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr sydd 
wedi astudio gradd Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol 
Aberystwyth wedi mynd ymlaen yn hyderus i yrfaoedd ym maes 
addysgu ac addysg (gan gynnwys AAA), gofal cymdeithasol, nyrsio, 
therapi lleferydd, gwaith cymdeithasol, lles plant, therapi chwarae, y 
diwydiant hamdden, cyfraith plant, ac ymchwil plentyndod.

Byddwn yn annog ein graddedigion i symud ymlaen i astudio ar lefel 
TAR cynradd neu i ddewis astudio at radd Meistr, ac mae’r 
bartneriaeth agos â Phrifysgol Aberystwyth yn golygu y gall y 
myfyrwyr hynny sy’n dewis mynd ymlaen i astudio lefel uwch ddod o 
hyd i lwybrau trwy’r brifysgol honno.

Gellir trosglwyddo’r cyfoeth o sgiliau craidd, sy’n benodol i 
blentyndod a sgiliau eraill mwy cyffredinol y byddwch yn eu meithrin 
yn ystod astudio at eich gradd, yn rhwydd i bron i unrhyw sefyllfa 
gwaith sy’n gofyn am radd neu waith proffesiynol. Mae’r adran hefyd 
yn annog myfyrwyr i chwilio am weithgarwch lleoliadau gwaith 
ac i gael cymorth sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd i helpu i ddod o 
hyd i’r cyfle profiad gwaith cywir i ddechrau proffilio eich cyfeiriad 
gyrfa. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall damcaniaethau 
dysgu pwysig yn drylwyr; ymateb yn feirniadol i ddadleuon cyfoes; 
adfyfyrio ar eich arfer eich hun fel gweithiwr proffesiynol; gwerthuso 
nodau ac effaith polisïau cymdeithasol; ac yn ystyried sawl agwedd 
ar y pwnc, fel o safbwynt rhyw a safbwynt traws-ddiwylliannol.
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Cwrs: FdA mewn Astudiaethau Plentyndod
Cyflogwr: Rwyf yn y broses o sefydlu fy musnes fy hun drwy 
ddefnyddio fy nghymwysterau (Happy Place - Canolfan Gelf a 
Chrefft Gymdeithasol)

"Fe wnes i benderfynu astudio yng Nghanolfan Brifysgol Cambria oherwydd, fel mam i ddau o 
blant roedd yn llawer mwy effeithlon na mynd i safle prifysgol fawr.

"Roeddwn i’n mwynhau’r lleoliad llai gan ei fod yn llai prysur ac yn teimlo’n fwy cartrefol 
gyda’r tiwtor a’r myfyrwyr eraill. Roedd y dosbarthiadau llai yn golygu bod y cymorth yn dda 
iawn ac roedd gan y tiwtoriaid fwy o amser i siarad gyda ni a thrafod pethau, a helpodd hynny 
gyda fy nysgu.

"Rhoddodd y cwrs fewnwelediad gwych i mi o addysg, a rhoddodd fwy o hyder i mi yn fy 
ngwybodaeth bersonol am yr hyn oeddwn i’n ei astudio."

CHARLEY MITCHELL

BWRSARIAETHAU

Ar gyfer mis Medi 2023, rydym yn cynnig bwrsariaethau £1,000* i 
fyfyrwyr presennol Coleg Cambria sy’n astudio’r cwrs gradd hwn. 

* Rhoddir y bwrsariaethau mewn dau randaliad, i fyfyrwyr sydd 
wedi talu eu ffioedd ac yn amodol ar delerau. 

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk



  

HYD Y CWRS:  

2 flynedd - rhan amser, Gradd Sylfaen neu Brentisiaeth Uwch 
3 blynedd - rhan amser, Gradd Anrhydedd Baglor

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth a threulio rhywfaint o amser ym Mhrifysgol 
Abertawe, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

•• Gradd Sylfaen Blwyddyn 1 – Graddau BBB mewn cyrsiau Safon 
Uwch, gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg. Nid oes gofyn penodol 
am bwnc y trydydd Safon Uwch, ond ffefrir Cemeg, Dylunio, TG / 
Cyfrifiadura, Mathemateg Bellach neu Fusnes / Economeg, neu 
gymhwyster BTEC cyfwerth gyda graddau Rh*Rh*Rh* gyda gradd 
Rhagoriaeth yn y modiwl Mathemateg Bellach.
•• Gradd Sylfaen Blwyddyn 2 - Cymhwyster HNC perthnasol 
(120 credyd)
•• BEng - Gradd Sylfaen berthnasol (240 credyd) neu Ddiploma 
Lefel 5
•• Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid bod gan bob ymgeisydd TGAU 
Iaith Saesneg a Mathemateg neu Rifedd gradd C neu uwch. 

Bydd unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (megis dyfarniadau 
datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau yn y gwaith) sydd ar 
lefel addysg uwch ond heb ddyfarnu credydau AU yn cael eu 
hystyried fesul achos gan Dimau Derbyniadau Cambria a 
Phrifysgol Abertawe.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy

MODIWLAU:
Blwyddyn 1:
•• Dadansoddi Peirianneg 1
•• Busnes, Rheoli ac Ansawdd
•• Egwyddorion Trydanol ac Electronig
•• Gweithgynhyrchu Peirianneg
•• Gwyddor Peirianneg 
•• Dysgu yn y Gwaith
•• Arferion Proffesiynol Peirianneg
Blwyddyn 2:
•• Dadansoddi Peirianneg 2 
•• Gweithgynhyrchu Uwch, CAM a NDT
•• Dadansoddi Pwysau a Deinameg
•• Prosiect Diwydiannol 
•• Cylchedau, Rheolaeth 
   ac Offerwaith Trydanol
•• Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau gweithgynhyrchu 
uwch a gafodd eu llunio yn unol â gofynion cyflogwyr. Cafodd y 
rhaglen hon ei chynllunio ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid uwch 
sydd am symud ymlaen yn y maes hwn a gwella’u gwybodaeth 
ymhellach ym maes peirianneg gweithgynhyrchu uwch.

Prif nodweddion astudio’r radd hon yn Cambria:
•• Caiff pob modiwl ei addysgu gan diwtoriaid Peirianneg
   Cambria neu Brifysgol Abertawe sydd ag ehangder o 
   wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
•• Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes 
•• Cyfleusterau ac adnoddau o’r radd flaenaf 
•• Cyfuniad o astudiaethau academaidd sy’n cysylltu â rhaglenni 
   galwedigaethol ymarferol ym mhob modiwl pwnc
•• Cymorth rhagorol i fyfyrwyr, gyda thiwtor personol i bob   
   myfyriwr
•• Darparwr profiadol o lwybrau prentisiaeth

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o ddarlithoedd, 
seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, 
gweithdai a thechnegau 'Dysgu Gwrthdro'. Bydd y rhan fwyaf 
o’r modiwlau’n cael eu hasesu trwy arholiadau ac aseiniadau. 
Byddwch yn cael adborth ac awgrymiadau ar sut i wella ar 
gyfer pob aseiniad ac arholiad. Bydd gofyn i chi dreulio 
cyfnodau ar leoliadau gwaith ar gyfer y modiwlau dysgu yn y 
gwaith. Byddwch yn treulio tua wythnos bob blwyddyn ar safle 
Prifysgol Abertawe.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

Blwyddyn 3:
•• Prosiect Ymchwil
•• Rheoli Peirianneg
•• Dylunio Peirianneg Uwch 
•• Optimeiddio ac 
   Awtomeiddio   
   Gweithgynhyrchu 
•• Systemau Peirianneg
•• Deunyddiau Peirianneg Uwch
•• Gweithgynhyrchu Digidol 
•• Dylunio ar gyfer Dibynadwyedd
•• Diwydiant 4.0
•• Systemau Pŵer 
   (Llwybr Trydanol yn Unig)
•• Dadansoddi Elfennau Meidraidd 
   (Llwybrau Mecanyddol yn Unig)

FdEng / BEng PEIRIANNEG GWEITHGYNHYRCHU 
UWCH (TRYDANOL/MECANYDDOL) 
Gellir ei astudio fel Prentisiaeth Uwch neu Brentisiaeth Gradd
FdEng COD Y CWRS: LP51320 | BEng LP51321



Cwrs: HNC mewn Peirianneg Fecanyddol a BEng mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu Uwch (Mecanyddol)
Cyflogwr: Magellan Aerospace
Swydd: Peiriannydd Ffurfweddiad

“Roeddwn i mewn cyflogaeth cyn i mi ddechrau’r cwrs ond mae wedi fy helpu i gael 
rhagor o wybodaeth a sgiliau byddaf yn gallu eu defnyddio yn fy swydd. 

“Yn ystod fy amser yng Nghanolfan Brifysgol Cambria, roedd y darlithwyr yn gefnogol 
iawn ac roedd ganddyn nhw amser o hyd i bobl hyd yn oed pan oedden nhw’n brysur. 
Roedd y cyfleusterau yn bendant yn ei gwneud yn haws ac yn bleserus i ddeall pynciau 
newydd.

“Dwi wedi dweud wrth gymaint o bobl dros y blynyddoedd bod astudio cwrs addysg 
uwch yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yn bendant yn werth chweil. Mae’r tiwtoriaid 
yn hyfryd, mae’r cyfleuster yn wych, ac os rydych chi’n gweithio ar yr un pryd, mae’n 
berffaith gan ei fod yn lleol.”

JAMES EDWARDS



HYD Y CWRS:  

2 flynedd - rhan amser, Gradd Sylfaen neu Brentisiaeth Uwch 
3 blynedd - rhan amser, Gradd Anrhydedd Baglor

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth a threulio rhywfaint o amser ym Mhrifysgol 
Abertawe, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

• • Gradd Sylfaen Blwyddyn 1 – Graddau BBB mewn cyrsiau Safon 
Uwch, gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg. Nid oes gofyn 
penodol am bwnc y trydydd Safon Uwch, ond ffefrir Cemeg, 
Dylunio, TG / Cyfrifiadura, Mathemateg Bellach neu Fusnes/ 
Economeg, neu gymhwyster BTEC cyfwerth gyda graddau 
Rh*Rh*Rh*, gyda Rhagoriaeth yn y modiwl Mathemateg bellach.
• • Gradd Sylfaen Blwyddyn 2 - Cymhwyster HNC Perthnasol (120    
credyd) 
• • Gradd BEng - Gradd Sylfaen berthnasol (240 credyd)    
neu Ddiploma Lefel 5
• • Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid bod gan bob ymgeisydd TGAU 
Iaith Saesneg, Mathemateg neu Rifedd Gradd C neu uwch. 

Bydd unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (megis dyfarniadau 
datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau yn y gwaith) sydd ar 
lefel addysg uwch ond heb ddyfarnu credydau AU yn cael eu 
hystyried fesul achos gan Dimau Derbyniadau Cambria a 
Phrifysgol Abertawe.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy

MODIWLAU:

Blwyddyn 1:
• • Dysgu yn y Gwaith
• • Dadansoddi Peirianneg 1
• • Busnes, Rheoli ac Ansawdd
• • Arferion Peirianneg Proffesiynol
• • Gweithgynhyrchu Peirianneg
• • Gwyddor Peirianneg 
• • Egwyddorion Trydanol ac Electronig 
Blwyddyn 2:
• • Prosiect Diwydiannol 
• • Dadansoddi Peirianneg 2 
• • Deinameg Hedfan
• • Gweithgynhyrchu Uwch, CAM a NDT
• • Dadansoddi Pwysau a Deinameg

      

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Wrth ddewis Gradd Sylfaen Cambria mewn Peirianneg 
Awyrennau a Gweithgynhyrchu (a achredwyd gan Brifysgol 
Abertawe), byddwch yn astudio ystod eang o bynciau 
gweithgynhyrchu uwch a gafodd eu llunio yn unol â gofynion 
cyflogwyr. Cafodd y rhaglen hon ei chynllunio ar gyfer myfyrwyr 
a phrentisiaid uwch sy’n dymuno symud ymlaen yn y maes hwn a 
gwella’u gwybodaeth ymhellach ym maes peirianneg awyrennau 
a gweithgynhyrchu.

Prif nodweddion astudio’r radd hon yn Cambria:
• • Caiff pob modiwl ei addysgu gan diwtoriaid Peirianneg Cambria 
neu Brifysgol Abertawe sydd ag ehangder o wybodaeth 
ddiwydiannol ac academaidd.
• • Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes 
ledled Gogledd Cymru, gyda siaradwyr gwadd, cyflwyniadau a 
chyfleoedd i rwydweithio.
• • Cyfleusterau ac adnoddau o’r radd flaenaf yn y Ganolfan 
Brifysgol Peirianneg newydd ar safle Glannau Dyfrdwy.
• • Cyfuniad o astudiaethau academaidd sy’n cysylltu â rhaglenni 
galwedigaethol ymarferol ym mhob modiwl pwnc.
• • Cymorth rhagorol i fyfyrwyr, gyda thiwtor personol i bob 
myfyriwr a chymorth unigol ar gael iddynt.
• • Darparwr profiadol o lwybrau prentisiaeth. 

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, 
sesiynau tiwtorial rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, gweithdai a 
thechnegau 'Dysgu Gwrthdro'. Bydd y rhan fwyaf o’r modiwlau’n 
cael eu hasesu trwy arholiadau ac aseiniadau. Byddwch yn cael 
adborth ac awgrymiadau ar sut i wella ar gyfer pob aseiniad ac 
arholiad. 

Bydd gofyn i chi dreulio cyfnodau ar leoliadau gwaith ar gyfer y 
modiwlau dysgu yn y gwaith. Byddwch yn treulio tua wythnos 
bob blwyddyn ar safle Prifysgol Abertawe.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

  

Blwyddyn 3: 
• • Prosiect Ymchwil
• • Rheoli Peirianneg
• • Dylunio Uwch Peirianneg
• • Aerodynameg
• • Dadansoddi Elfennau 
   Meidraidd
• • Strwythurau Fframiau 
   Awyrennau
• • Optimeiddio ac 
   Awtomeiddio Gweithgynhyrchu
• • Peirianneg Systemau 
• • Deunyddiau Peirianneg Uwch
• • Peirianneg Ddigidol 

Achrediad gan y 
Gymdeithas 
Frenhinol Awyrofod

FdEng / BEng MEWN PEIRIANNEG 
AWYRENNAU A GWEITHGYNHYRCHU
Gellir ei astudio fel Prentisiaeth Uwch 
neu Brentisiaeth Gradd COD Y CWRS FdEng:  LP51319 | COD Y CWRS BEng: LP00874



Cwrs: Rhaglen gradd Baglor mewn 
Peirianneg Awyrennau a 
Gweithgynhyrchu  
Cyflogwr: Airbus

“Ar hyn o bryd dwi’n astudio ar y rhaglen gradd Baglor mewn Peirianneg Awyrennau a 
Gweithgynhyrchu. Mae’r radd yn cael ei hariannu i brentisiaid ac yn cael ei gyflwyno gyda Phrifysgol 
Abertawe. Dwi ar fy nhrydedd flwyddyn, felly fy mlwyddyn olaf.
 
“Wrth benderfynu ar fy opsiynau ôl-18 ar ôl cwblhau fy Safon Uwch mewn Chweched Dosbarth, roedd 
gen i ddiddordeb yn y profiad roedd prentisiaeth yn gallu ei ddarparu. Ond roeddwn i’n ymwybodol 
o werth gradd hefyd, yn enwedig fel peiriannydd ifanc gyda dim profiad. Oherwydd hynny gwnes i 
ddewis prentisiaeth gradd gydag Airbus, a chwblhau’r radd gyda Choleg Cambria ac Abertawe yn y 
Ganolfan Brifysgol.
 
“Yn bersonol dwi’n mwynhau gallu cyrchu’r cyfleusterau yng Ngholeg Cambria. Mae wedi bod yn 
fuddiol iawn i mi ac eraill ar fy nghwrs i allu mynd allan a chysylltu dysgu i’r awyrennau sydd yn y 
gweithdai neu gynnal sesiynau ymarferol wrth ddefnyddio’r offer sydd ar gael fel argraffwyr 3D a 
phrofwyr caledwch. Dwi wedi mwynhau gallu cael sesiwn rhagflas o ddefnyddio peiriannau 
gweithgynhyrchu traddodiadol, fel turniau, gan fod hyn wedi gwneud i mi werthfawrogi sgil 
gweithredwyr peiriannau yn rhagor a buddion peiriannau modern sydd wedi’u rheoli gan 
gyfrifiaduron.
 
“Wrth astudio yng Ngholeg Cambria, yn aml roeddwn i angen cymorth gan aelodau o staff amrywiol. 
Ni waeth a oes angen cymorth academaidd neu ragoro gymorth bugeiliol arnaf, mae’r holl staff wedi 
gwrando ac wedi bod yn agored gyda mi i ddod o hyd i ateb. Dwi’n arbennig o ddiolchgar bod yr holl 
staff dwi wedi gweithio gyda nhw yn hawdd siarad â nhw ac yn deall materion y tu allan i’r coleg, sydd 
yn aml wedi achosi problemau gyda fy nysgu.”

JORDAN 
BROOM



 

MODIWLAU:

Blwyddyn 1:
• • Sgiliau Astudio
• • Coedwriaeth
• • Ecoleg Ac Ecosystemau Coetiroedd
• • Bioleg, Plâu a Chlefydau Coed
• • Cynaeafu a Defnyddio Pren
• • Deddfwriaeth Coedwigoedd ac Amgylcheddol

Blwyddyn 2:
• • Rheoli Coed a Choetiroedd
• • Coedyddiaeth a Choedwigaeth Drefol
• • Cynllunio, Mesureg a Thirfesur
• • Egwyddorion Contractio
• • Rheoli Busnes
• • Prosiect Ymchwil

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Mae'r FdSc Tilhill mewn Rheoli Coedwigaeth a Choetiroedd yn 
gwrs unigryw sydd wedi'i gynllunio mewn partneriaeth rhwng 
Coleg Cambria Llysfasi a Tilhill, ac wedi’i ddilysu a’i ddyfarnu gan 
Brifysgol Bangor.

Mae'r fenter hon a arweinir gan y diwydiant wedi'i chynllunio i 
ddarparu llwybr gyrfa syml i reoli coedwigaeth a choetiroedd, 
naill ai gyda Tilhill neu gyda sefydliadau coedwigaeth eraill. Mae 
Tilhill yn rhan o grŵp cwmnïau BSW sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r 
grŵp coedwigaeth, rheoli, cynaeafu a phrosesu integredig mwyaf 
yn y DU. Yn hynny o beth, maent yn darparu cymorth, mentora, 
cysylltiadau rhwydweithio, gwaith ymarferol, cyfleoedd 
cyflogaeth a phrofiadau heb eu hail i'n myfyrwyr ddysgu, 
datblygu a dod o hyd i'w ffordd yn niwydiant modern a chyflym 
coedwigaeth yn yr 21ain ganrif. 

Mae'r cwrs yn cynnwys rheoli coetiroedd ar gyfer nifer o 
fanteision a dibenion gwahanol, gan gwmpasu ystod eang o 
fathau o goetiroedd, mewn gwahanol sefyllfaoedd, pob un â'u 
heriau a'u cyfleoedd gwahanol eu hunain, felly nid yw'n ym-
wneud yn llwyr â phlanhigfeydd coedwigaeth masnachol, er bod 
hwnnw’n faes pwysig. Mae pryder am yr amgylchedd a newid yn 
yr hinsawdd wedi cyrraedd brig hanesyddol, gyda sefydliadau'r 
llywodraeth a sefydliadau nad ydynt yn rhan o'r llywodraeth 
yn ymdrechu i ddod i delerau â'r heriau hyn. Mae tyfu coed a'u 
rheoli'n iawn yn rhan allweddol o'r ateb, ac o ganlyniad mae galw 
cynyddol am goedwigwyr hyfforddedig yn y sectorau rheoli coed, 
a hefyd yn y sectorau contractio. 

HYD Y CWRS:  

2 flynedd, llawn amser

Bydd angen i fyfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwn ymgymryd â 
chyfnodau hunan astudio, yn ychwanegol at yr oriau addysgu.

GOFYNION MYNEDIAD:

Naill ai:
• • Cymhwyster Lefel 3 perthnasol i’r tir, megis Coedwigaeth a 
   Choedyddiaeth, Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol neu 
   Arddwriaeth
• • 3 Safon Uwch (gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddoniaeth  
   Gradd C/4 o leiaf)
• • 80-112 pwyntiau UCAS 
• • TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg, a mathemateg, ac un 
   gwyddoniaeth, gradd C/4 o leiaf ym mhob un.
• • Mae Bagloriaeth Cymru yn dderbyniol
• • Bagloriaeth Ryngwladol, gan gynnwys H5 mewn gwyddoniaeth
• • Mynediad i AU: Cwrs Mynediad yn seiliedig ar Wyddoniaeth/yr 
   Amgylchedd

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad diwydiannol perthnasol 
sylweddol hefyd yn cael eu hystyried ar sail teilyngdod unigol, ond 
yn ddelfrydol dylent gael: TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg, a 
mathemateg, ac un pwnc gwyddoniaeth, gyda gradd C/4 o leiaf 
ym mhob un

Gellir ystyried cymwysterau amgen ar sail unigol, felly os nad 
ydych yn siŵr, cysylltwch â ni.

LLEOLIAD: Llysfasi

FdSc MEWN RHEOLI COEDWIGAETH 
A CHOETIROEDD (Yn amodol ar gael ei ddilysu) 
COD Y CWRS: LP01466



   

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Defnyddir amrywiaeth eang o strategaethau asesu, gan gynnwys: 
traethodau, profion, cyflwyniadau, adroddiadau, arsylwadau 
ymarferol, arholiadau a phortffolios.

LLEOLIAD GWAITH 

Mae hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr gwblhau cyfnod o 300 awr o brofiad 
gwaith diwydiannol perthnasol o leiaf, fel rhan o'r cwrs. 

BETH NESAF?

Byddai graddedigion o'r cwrs mewn sefyllfa dda i wneud cais am 
y Rhaglen Graddedigion Tilhill fel rheolwr coedwig dan 
hyfforddiant, neu i chwilio am waith fel coedwigwr ystad, 
cynorthwy-ydd i ymgynghorydd coedwigaeth, neu gyda chontractwr 
coedwigaeth, er enghraifft. Fel arall, os ydych yn cael blas ar ddysgu, 
efallai y byddwch yn penderfynu astudio ar gyfer gradd anrhydedd, 
drwy ymuno â rhaglen goedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor, fel arfer 
ar gyfer y flwyddyn olaf. 

DEWISIADAU GYRFA

Mae yna ystod eang o gyfleoedd gwaith ym maes coedwigaeth a 
choetiroedd, gyda galw mawr iawn ar hyn o bryd, a fydd yn parhau 
i dyfu yn y blynyddoedd i ddod, yn enwedig wrth i grantiau a chyllid 
gynyddu mewn ymateb i fentrau'r llywodraeth. 

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk





FdSc MEWN PEIRIANNEG SAIN A CHYNHYRCHU 
CERDDORIAETH COD Y CWRS: LP52303

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?
Y tu ôl i bob perfformiad byw neu stiwdio mae amrywiaeth hynod 
ddiddorol o dechnolegau sain modern. Mae'r cwrs hwn yn rhoi 
cyfle i chi ddysgu am y damcaniaethau a'r cysyniadau sy'n sail i 
ddefnyddio’r offer hwn, gan eich galluogi i weithio'n annibynnol, 
datrys problemau ymarferol a chanfod atebion sy'n helpu 
perfformwyr, cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr i gael y canlyniadau 
gorau.

Byddwch yn cael defnyddio technoleg sain o'r radd flaenaf yn 
ogystal â chael cymorth staff sydd â gwybodaeth a phrofiad 
helaeth yn y maes. Byddwch yn meithrin sgiliau mewn 
technoleg cyfryngau, electroneg, rhaglenni cyfrifiadurol a 
thechnoleg stiwdio a chael eich hyfforddi ym mhob agwedd o 
adloniant byw neu wedi'i recordio. Os ydych yn cyfuno hyn gyda’r 
profiad ymarferol y byddwch chi'n ei gael petaech yn dewis 
cwblhau cyfnod profiad gwaith ymarferol, bydd hynny’n rhoi 
mantais sylweddol i chi wrth ymgeisio am eich swydd gyntaf.

Mae'n bwysig nodi, er bod y cwrs hwn yn cynnwys rhai elfennau 
sy'n gysylltiedig â materion artistig, nid yw'n gwrs wedi'i seilio 
ar y celfyddydau. Mae disgwyl i fyfyrwyr hefyd ymgysylltu â 
damcaniaethau a thechnegau cynhyrchu cyfryngau eraill, lle mae 
sain yn chwarae rhan fach ond pwysig ynddynt. Mae tair elfen 
(cynhyrchu; technoleg; rheoli) yn themâu cysylltiol trwy gydol y 
cwrs, gan gynyddu eich gwybodaeth ar bob lefel.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?
Fel rheol bydd eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth yn cael eu 
hasesu trwy gyfuniad o arholiadau a gwaith cwrs. Ond efallai 
bydd rhai pynciau yn cael eu hasesu trwy ddulliau eraill, fel 
portffolio o waith neu waith ymarferol.

BETH NESAF?
Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, efallai byddwch yn 
dymuno symud ymlaen i astudio cwrs BA (Anrh.) Cynhyrchu 
Awdio a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl, neu'n 
syth i gyflogaeth.

Mae myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i flwyddyn olaf cwrs 
BA anrhydedd, a byddant yn cael cymorth gan staff y coleg a’r 
brifysgol i benderfynu ar hynny.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  
2 flynedd, llawn amser

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 
• • 45 o bwyntiau UCAS. 
• • Ar gyfer y Diploma Estynedig, mae angen graddau TTT os ydych 
yn ei astudio ar ei ben ei hun neu gyfanswm o 88 o bwyntiau 
UCAS os ydych chi am ei gyfuno gyda chymwysterau eraill.
• • TGAU Mathemateg ac Iaith Saesneg gradd C/4 neu uwch.
Efallai bydd angen cyfweliad neu gyflwyno portffolio hefyd.
• • Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 9 Rhagoriaeth a 36 
Teilyngdod neu unrhyw gyfuniad arall sy'n cyfateb i 104 pwynt 
tariff UCAS mewn pwnc perthnasol.
• • Byddwn yn ystyried myfyrwyr hŷn gyda TGAU Iaith Saesneg 
a Mathemateg gradd C neu uwch, neu gymwysterau cyfwerth, 
ond heb gymwysterau Lefel 3 traddodiadol, ar sail eu profiad 
a phortffolio priodol o waith.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy

MODIWLAU: 
Blwyddyn 1
• • Technoleg Awdio Gyfrifiadurol
• • Diwydiant y Cyfryngau
• • Taenlenni a Chyflwyno Data
• • Technoleg Cynhyrchu Awdio
•• Cynhyrchu Awdio Ymarferol
• • Technoleg Sain
• • Radio a Phodlediadau 

Blwyddyn 2
• • Recordio Awdio
• • Safonau Darlledu
• • Entrepreneur y Cyfryngau
• • Gweithrediadau Perfformiadau Byw
• • Gweithrediadau Stiwdio Ddarlledu
• • Sain ar gyfer Teledu, Ffilmiau a Gemau



 

FdSc MEWN HYFFORDDI CHWARAEON
COD Y CWRS: LP01196

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Mae'r FdSc mewn Hyfforddi Chwaraeon yn darparu cyfuniad o 
brofiadau academaidd ac ymarferol sydd â'r nod o'ch paratoi ar 
gyfer cyflogaeth neu'r cyfle i symud ymlaen i flwyddyn atodol 
gyda Phrifysgol John Moores Lerpwl. Cewch gyfle i ymgymryd 
ag ystod o bynciau perthnasol sy'n gysylltiedig â hyfforddi mewn 
amrywiaeth o chwaraeon.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy amrywiaeth o sesiynau 
egnïol a difyr, gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau a gweithdai 
ymarferol. Bydd yna siaradwyr gwadd hefyd a chyfleoedd i 
ymweld â sefydliadau perthnasol.

Bydd y rhan fwyaf o fodiwlau’n cael eu hasesu drwy draethodau 
ac arholiadau, ond bydd yna waith ymarferol, cyflwyniadau unigol 
a grŵp, portffolios a logiau myfyriol hefyd. Byddwch yn cael 
amserlen asesu lawn ar ddechrau pob blwyddyn academaidd i’ch 
helpu i gynllunio eich llwyth gwaith.

LLEOLIAD GWAITH

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys elfen hanfodol lleoliad
profiad gwaith. Os nad ydych mewn cyflogaeth eisoes, bydd y 
coleg yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad gwaith.

BETH NESAF? 

Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r FdSc yn llwyddiannus wneud cais i 
wneud blwyddyn atodol ym mhrifysgol John Moores Lerpwl i 
ennill BSc mewn Hyfforddi Chwaraeon.

OPSIYNAU GYRFA

•• Athro Addysg Gorfforol (*astudiaeth bellach yn ofynnol)
•• Hyfforddwr Chwaraeon
•• Swyddog Datblygu Chwaraeon
•• MSc mewn Astudiaethau Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau BSc mewn 
Hyfforddi Chwaraeon yn LJMU)

For detailed course information including 
start dates and costs, please visit 
www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

2 flynedd, llawn amser (wedi’i ddyfarnu gan LJMU)

Mae’r cwrs yn gofyn i ddysgwyr ymgymryd â chyfnodau o 
hunanastudiaeth a lleoliadau gwaith yn ogystal â’r oriau a 
addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

Fel arfer, dylai ymgeiswyr confensiynol allu dangos un o’r 
cymwysterau canlynol:

•• O leiaf 88 pwynt yn TAG Safon Uwch neu gyfwerth
•• Diploma BTEC priodol – Diploma Estynedig: MMP
•• Cwrs Mynediad i Addysg Uwch priodol ‘Diploma o Gyrhaeddiad’.

Mae’r Coleg a’r Brifysgol yn annog mynediad a chyfranogiad 
ehangach mewn Addysg Uwch ac anogir ceisiadau gan y rhai nad 
oes ganddynt y pwyntiau/cymwysterau angenrheidiol o bosibl. 
Bydd Arweinydd y Rhaglen yn trafod gofynion y cwrs ac yn asesu 
darpar fyfyrwyr am eu haddasrwydd yn seiliedig ar gyfuniad o 
gymwysterau, profiad a chymhelliant.

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr aeddfed (21 oed neu’n hŷn) heb 
dystiolaeth o’r cymwysterau uchod ond sydd â phrofiad priodol, 
ddangos brwdfrydedd a’r gallu i astudio lefel uwch.

Mae Coleg Cambria yn gofyn am Wiriad Heddlu Manylach y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar gyfer y rhaglen hon.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy

MODIWLAU:

Lefel 4
•• Egwyddorion Seicogymdeithasol Chwaraeon
•• Dysgu mewn Cyd-destunau Addysg Gorfforol a Chwaraeon
•• Ymarfer Proffesiynol mewn Hyfforddi Chwaraeon 
•• Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio 
•• Ffisioleg Ymarfer Corff 
•• Symudiad Dynol

Lefel 5
•• Chwaraeon a Chymdeithas
•• Dysgu mewn Cyd-destunau Addysg Gorfforol a Chwaraeon 2
•• Ymarfer Proffesiynol mewn Hyfforddi Chwaraeon 2
•• Hyfforddi Effeithiol mewn Chwaraeon Paralympaidd a 
   Chwaraeon Anabledd
•• Cryfder a Chyflyru i Hyfforddwyr
•• Dulliau Ymchwil 2



Cwrs: FdSc mewn Hyfforddi 
Chwaraeon

“Fe wnes i benderfynu astudio’r radd sylfaen oherwydd mod i wedi cwblhau cymhwyster Lefel 
3 BTEC mewn Chwaraeon gyda Cambria. Felly roeddwn i’n gwybod y byddai’r cyfleusterau a’r 
staff yn dda ac roeddwn i wedi meithrin perthynas dda gyda darlithwyr chwaraeon.” 

“Roeddwn i’n meddwl bod cynnwys y cwrs yn berthnasol ac wedi’i ddiweddaru. Un o’r pethau 
gorau am y cwrs oedd faint o addysgu un i un a chymorth oedd ar gael trwy gydol fy amser 
yn Cambria. Wrth ddysgu cefais ddealltwriaeth well o hyfforddi a gwnaeth fy helpu i archwilio 
meysydd hyfforddi na fyddwn i erioed wedi’u hystyried o’r blaen o bosib oni bai am y cwrs.  

“Roedd y cymorth a gefais yn anhygoel. Roedd y tiwtoriaid yn hawdd mynd atynt a bob  
amser yno i’ch cefnogi chi gydag unrhyw beth. P’un a oedd hynny’n cynnwys amserlenni cwrs, 
gwaith cwrs neu fywyd yn gyffredinol. Roedden nhw’n hapus i helpu bob tro, waeth beth oedd 
y broblem.”

JORDAN 
BROOM
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FdSc / BSc MEWN RHEOLI BUSNES CYMHWYSOL
COD Y CWRS FdEng: LP00989 | COD Y CWRS BEng: LP01249

 

MODIWLAU: 

Blwyddyn 1:
•• Marchnata
•• Rheoli Adnoddau Dynol
•• Cyllid, Cyfrifeg a Dadansoddeg 
•• Rheoli Gweithrediadau 1

Blwyddyn 2:
•• Arwain a Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol
•• Rheoli Gweithrediadau 2
•• Rheoli Busnes 1
•• Prosiect Sefydliadol 1

Cynigir Prince2 Sylfaen fel dewis ychwanegol ym mlwyddyn 2 
y Radd Sylfaen. Mae’r cymhwyster rheoli prosiectau hwn 
yn gaffaeliad gwerthfawr i gyflogwyr.

Blwyddyn 3:
•• Rheoli Busnes 2
•• Arwain
•• Prosiect Sefydliadol 2 (modiwl dwbl)
•• Rheoli Busnes 2 (Arloesi)

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Wrth ddewis cwrs FdSc / BSc Cambria mewn Rheoli Busnes 
Cymhwysol (a luniwyd a’i achredwyd gan Brifysgol Abertawe), 
byddwch yn astudio sbectrwm eang o bynciau busnes a rheoli 
(fel marchnata, rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifeg, 
strategaethau a rheoli adnoddau dynol). Cafodd y rhaglen hon 
ei chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ragori a chyrraedd lefel 
uchaf arferion rheoli busnes byd-eang.

Nodweddion allweddol astudio’r radd hon yn Cambria:
•• Mae’r holl fodiwlau yn cael eu haddysgu gan ein tiwtoriaid 
busnes blaenllaw sydd â phrofiad diwydiannol ac academaidd 
helaeth ac sy’n hyfforddi arweinwyr busnes o bob rhan o Gymru 
yn gyson.
•• Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes 
ledled Gogledd Cymru, gyda siaradwyr gwadd o fyd busnes, 
cyflwyniadau a chyfleoedd i rwydweithio.
•• Darparwr profiadol llwybrau prentisiaeth, gan gynnwys rheoli 
busnes.
•• Tiwtor personol a chymorth unigol.
•• Cyfleusterau o’r radd flaenaf gyda thechnoleg ragorol. 

HYD Y CWRS:  

2 flynedd - rhan amser. Gradd Sylfaen (FdSc) rhyddhau am y 
diwrnod, gyda’r dewis o flwyddyn ychwanegol i astudio tuag at 
BSc.

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

Gradd Sylfaen (FdSc) 2 flynedd, llawn amser, rhyddhau am y 
diwrnod. Mae'r cwrs hwn yn defnyddio dysgu anghydamserol (sy'n 
cynnwys sesiynau a gynhelir yn fyw a sesiynau eraill a recordiwyd 
ymlaen llaw i fyfyrwyr ddysgu yn eu hamser eu hunain).

GOFYNION MYNEDIAD: 

• • Graddau disgwyliedig B neu uwch mewn 3 phwnc Safon Uwch. 
Nid oes angen Safon Uwch arnom mewn Busnes, Economeg, 
Mathemateg na Chyfrifeg / Cyllid. Nid ydym yn ystyried 
Astudiaethau Cyffredinol fel pwnc Safon Uwch ar gyfer gwneud 
cynigion.
• • Cymhwyster IB disgwyliedig (neu a gyflawnwyd) o 32-33 neu 
uwch. 
• • Bydd Tystysgrif Her Sgiliau yn dderbyniol fel rhan o’r meini prawf 
mynediad.
• • BTEC (18 uned) graddau Rhagoriaeth, Rhagoriaeth, Teilyngdod 
neu raddau cyfatebol.
• • Diploma Mynediad i Addysg Uwch - Busnes
• • Rhaid i bob ymgeisydd gael TGAU Iaith Saesneg a Mathemateg 
neu Rifedd gradd C neu uwch.
• • I siaradwyr Saesneg nad yw’n famiaith iddynt, mae’n rhaid bod 
wedi cyflawni 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw ran yn llai na 5.5 
mewn profion IELTS neu brofion cyfwerth.
• • Bydd Tîm Derbyniadau Prifysgol Abertawe yn ystyried fesul 
achos unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (fel dyfarniadau 
datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau yn y gwaith) ar lefel 
addysg uwch ond na chafwyd credydau AU amdanynt.

LLEOLIAD: Ysgol Fusnes Cambria, Llaneurgain



 

Cwrs: BSc mewn Rheoli Busnes Cymhwysol
Cyflogwr: Airbus
Swydd: Integreiddiwr Calibradu a Chynnal a 
Chadw yn y Swyddogaethau Cymorth 
Cynhyrchu mewn Gweithfeydd

“Mae Canolfan Brifysgol Cambria yn cynnig profiad unigryw. Byddwch chi’n gallu cysylltu 
gyda’ch darlithwyr sy’n helpu eich datblygu proffesiynol wrth ddysgu o'u cyfoeth o brofiad, 
ond hefyd yn academaidd gan eu bod yn buddsoddi llawer iawn o amser ynoch chi.
 
“Roedd y cyfleusterau yn anhygoel ac yn darparu amgylchedd dysgu diogel ac ysbrydoledig. 
Dwi wedi mwynhau’r ffaith bod y darlithwyr yng Nghanolfan Brifysgol Cambria wedi dod o 
gefndiroedd proffesiynol gwahanol felly gwnaethon nhw ddarparu ystod o sefyllfaoedd go 
iawn i gynorthwyo’r elfen gymhwysol o’r radd.
 
“Fy nghyngor i rywun sy’n penderfynu astudio yn Cambria fyddai peidiwch byth â bod 
gwneud rhywbeth nad ydych chi’n gyfforddus yn ei wneud. Mae Cambria yn ymdrechu i 
wneud ei orau i chi a rhoi’r sylfaen i chi lwyddo.”

RYAN DUFFY

BETH NESAF? 

Ar ôl cwblhau’r holl fodiwlau ym mlwyddyn 1 a 2 bydd myfyrwyr 
yn gallu cyflawni Gradd Sylfaen. Ar ôl cwblhau’r Radd Sylfaen 
bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i drydedd flwyddyn y cwrs 
BSc Rheoli Busnes Cymhwysol yn Cambria.

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r radd Rheoli Busnes 
Cymhwysol yn llwyddiannus wedi gwella eu cyflogadwyedd 
ym myd busnes. Wedi graddio, byddwch yn gallu dangos 
dealltwriaeth gynhwysfawr o'r sbectrwm llawn o 
weithrediadau busnes yn y byd go iawn a gwerthuso'n hyderus 
gamau gweithredu sy'n ychwanegu'r gwerth mwyaf i sefydliad.

DEWISIADAU GYRFA

Ymhlith y cyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd mae:
•• Cyfrifeg
•• Marchnata
•• Adnoddau Dynol
•• Logisteg
•• Datblygu Busnes
•• Gwerthiannau

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Bydd deunydd y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy gyfuniad o 
ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, 
siaradwyr gwadd a gweithdai. Asesir modiwlau trwy nifer o 
wahanol ddulliau gan gynnwys adroddiadau adfyfyrio gyda 
phortffolio o dystiolaeth, arholiadau, prosiectau a chyflwyniadau. 
Lle bo hynny’n bosibl, bydd aseiniadau’n cael eu marcio’n 
electronig a rhoddir adborth ac awgrymiadau i wella ar gyfer 
pob aseiniad. Mae cymorth myfyrwyr ar gael gan eich Mentor 
Academaidd eich hun a’ch tiwtoriaid modiwlau trwy gydol eich 
astudiaethau.

LLEOLIAD GWAITH

Anelwyd y rhaglen hon at y bobl hynny sydd mewn 
cyflogaeth addas am oddeutu 30 awr yr wythnos o ddechrau’r 
rhaglen.



HNC MEWN ADEILADU A’R AMGYLCHEDD 
ADEILEDIG (PEIRIANNEG SIFIL)
Gellir ei astudio hefyd fel Prentisiaeth Uwch  COD Y CWRS: LP01242

  

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Cynigir HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig 
(Peirianneg Sifil) yn Cambria trwy gytundeb cydweithredol â 
Pearson. Mae’r rhaglen yn cynnwys astudio rhan amser gyda 
rhyddhau o’r gwaith am ddiwrnod a bydd angen cwblhau 10 
modiwl galwedigaethol benodol.

Nod y rhaglen yw paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd 
sgiliau technegol uwch, gyrfaoedd proffesiynol a rheoli mewn 
peirianneg sifil, trwy ddarparu astudiaethau arbenigol sy’n 
berthnasol i’r galwedigaethau a’r proffesiynau hynny y mae 
myfyrwyr yn gyflogedig neu’n chwilio am waith ynddynt.

Cafodd y rhaglen ei strwythuro fel bod myfyrwyr yn gallu 
meithrin ystod o sgiliau a thechnegau, rhinweddau personol ac 
agweddau sy’n hanfodol er mwyn llwyddo yn eu bywyd gwaith.

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu drwy ddarlithoedd ffurfiol, wedi’u 
hategu gan waith labordy, profi deunyddiau, arsylwi, gwaith maes, 
teithiau maes, ymweliadau safle a gwaith lluniadu a dylunio.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Byddwn yn asesu’r cwrs trwy gyflwyniadau ysgrifenedig, 
arholiadau dan reolaeth amser a gweithgareddau ymarferol. 

BETH NESAF?

•• BSc Astudiaethau Peirianneg Sifil
•• BSc (Anrh.) Rheoli Adeiladu
•• BSc (Anrh.) Rheoli Eiddo Tirog

DEWISIADAU GYRFA

Mae HNC mewn Peirianneg Sifil yn rhoi cymhwyster technegol 
uwch i fyfyrwyr a fydd yn briodol iddynt wrth ddilyn eu 
huchelgais o ran gyrfa yn sectorau canlynol y diwydiant 
peirianneg sifil:
•• Peirianneg Sifil
•• Peirianneg Strwythurol
•• Peirianneg Priffyrdd
•• Peirianneg Rheilffyrdd
•• Peirianneg Iechyd y Cyhoedd 
a llawer rhagor.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

2 flynedd – rhan amser, rhyddhau am y diwrnod 

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

Bydd angen o leiaf un o’r cymwysterau canlynol ar ymgeiswyr:
•• Diploma/Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu neu 

Beirianneg Sifil
•• Diploma Estynedig mewn Adeiladu neu Beirianneg Sifil
•• VCE Uwch Edexcel (e.e. mewn Adeiladu a’r Amgylchedd 

Adeiledig)
•• City & Guilds FTC 6000
•• Diploma/Tystysgrif Uwch mewn Adeiladu
•• Neu o leiaf fod wedi llwyddo mewn un pwnc Safon Uwch, a 4 

pwnc TGAU ategol, gan gynnwys Mathemateg, pwnc gwyddonol 
a phwnc sy’n gofyn am ddefnyddio Saesneg ysgrifenedig.

•• Efallai bydd profiad addas yn dderbyniol yn hytrach na 
   chymwysterau ffurfiol, bydd hyn yn ddibynnol ar y cyfweliad. 

Mae’r gofynion mynediad yn ganllawiau cyffredinol i lefel y cynnig 
y byddwn yn ei wneud. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr a ydych 
yn bodloni’r gofynion mynediad.

LLEOLIAD: Ffordd y Bers

MODIWLAU:

Uned 1 - Prosiect Unigol 
Uned 2 - Technoleg Adeiladu
Uned 3 - Gwyddoniaeth a Deunyddiau
Uned 4 - Arferion a Rheoli Adeiladu
Uned 6 - Gwybodaeth Adeiladu (Lluniau, Manylion, Manyleb)
Uned 7 - Tirfesur, Mesur a Chynllunio
Uned 8 - Mathemateg Adeiladu
Uned 20 - Egwyddorion Dylunio Strwythurol



Myfyriwr Presennol

“Wrth ddechrau fy swydd bresennol gyda Kingspan, cefais i’r cyfle i 
gyflawni cymhwyster i ddatblygu fy ngyrfa. 

“Yn ystod fy amser yma, mae staff a myfyrwyr wedi bod yn barod 
iawn eu cymwynas. Mae’r cymorth ar gael i’r rhai sydd ei angen, ac 
mae’n cael ei gynnig yn gyson ac mae tiwtoriaid ar gael i helpu bob 
amser. Mae’n hawdd cyrraedd y safle, sydd hefyd yn fantais.” 

JON 
WHITESIDE



HNC MEWN ADEILADU A’R AMGYLCHEDD 
ADEILEDIG (ADEILADU) 
Gellir ei astudio fel Prentisiaeth Uwch hefyd COD Y CWRS: LP01241

  

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Cynigir HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig 
(Adeiladu) yn Cambria trwy Pearson. Mae’r rhaglen yn cynnwys 
astudio rhan amser am ddwy flynedd gyda rhyddhau o’r gwaith 
am ddiwrnod a bydd angen cwblhau wyth modiwl 
galwedigaethol penodol.

Nod y rhaglen yw paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd 
sgiliau technegol uwch, gyrfaoedd proffesiynol a rheoli mewn 
astudiaethau adeiladu, trwy ddarparu astudiaethau arbenigol 
sy’n berthnasol i’r galwedigaethau a’r proffesiynau hynny y mae 
myfyrwyr yn gyflogedig neu’n chwilio am waith ynddynt. 

Cafodd y rhaglen ei strwythuro fel bod myfyrwyr yn gallu 
meithrin ystod o sgiliau a thechnegau, rhinweddau personol ac 
agweddau sy’n hanfodol er mwyn llwyddo yn eu bywyd gwaith. 

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu drwy ddarlithoedd ffurfiol, wedi’u 
hategu gan waith labordy, profi deunyddiau, arsylwi, gwaith maes, 
teithiau maes, ymweliadau safle a gwaith lluniadu a dylunio. 

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Byddwn yn asesu’r cwrs trwy gyflwyniadau ysgrifenedig, 
arholiadau dan reolaeth amser a gweithgareddau ymarferol. 

BETH NESAF?

• • BSc (Anrh.) Rheoli Adeiladu
• • BSc (Anrh.) Rheoli Eiddo Tirog
•• BSc (Anrh.) Technoleg Dylunio Bensaernïol

DEWISIADAU GYRFA

Mae HNC mewn Astudiaethau Adeiladu yn rhoi cymhwyster 
technegol uwch i fyfyrwyr a fydd yn briodol iddynt wrth ddilyn eu 
huchelgais o ran gyrfa yn sectorau canlynol y diwydiant adeiladu:
•• Rheoli Adeiladu
•• Technoleg Bensaernïol
•• Syrfeo Meintiau
•• Syrfeo Adeiladau
•• Tirfesur 
a llawer rhagor.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

2 flynedd – rhan amser, rhyddhau am y diwrnod

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

Bydd angen o leiaf un o’r cymwysterau canlynol ar ymgeiswyr: 
•• Diploma/Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu neu 

Beirianneg Sifil 
• • Diploma Estynedig mewn Adeiladu neu Beirianneg Sifil
• • VCE Uwch Edexcel (e.e. mewn Adeiladu a’r Amgylchedd 

Adeiledig)
• • City & Guilds FTC 6000
• • Diploma/Tystysgrif Uwch mewn Adeiladu
• • Neu o leiaf fod wedi llwyddo mewn un pwnc Safon Uwch, a 4 

pwnc TGAU ategol, gan gynnwys Mathemateg, pwnc gwyddonol 
a phwnc sy’n gofyn am ddefnyddio Saesneg ysgrifenedig.

• • Efallai bydd profiad addas yn dderbyniol yn hytrach na 
   chymwysterau ffurfiol, bydd hyn yn ddibynnol ar y cyfweliad. 

Mae’r gofynion mynediad yn ganllawiau cyffredinol i lefel y cynnig 
y byddwn yn ei wneud. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr a ydych 
yn bodloni’r gofynion mynediad.

LLEOLIAD: Ffordd y Bers

MODIWLAU:

Uned 1 - Prosiect Unigol 
Uned 2 - Technoleg Adeiladu
Uned 3 - Gwyddoniaeth a Deunyddiau
Uned 4 - Arferion a Rheoli Adeiladu
Uned 5 - Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol mewn Adeiladu
Uned 6 - Gwybodaeth Adeiladu (Lluniau, Manylion, Manyleb)
Uned 7 - Tirfesur, Mesur a Chynllunio
Uned 21 - Goruchwylio Safleoedd a Gweithrediadau



Cwrs: HNC mewn Adeiladu a’r 
Amgylchedd Adeiledig - Adeiladu
Cyflogwr: Coastal Construction & 
Renovation Services Ltd 
Swydd: Cyfarwyddwr

“Mae’r cwrs yma yn ymdrin â chymaint o feysydd o fewn y diwydiant adeiladu a 
pheirianneg sifil. Mae’r dysgu ar y cwrs yma wedi bod yn berthnasol a diddorol. Dwi 
wedi gallu rhoi llawer o brosesau newydd ar waith yn ein busnes o ganlyniad i'r hyn dwi 
wedi’i ddysgu.
 
“Mae’r cymorth gan y tiwtoriaid wedi bod yn rhagorol, roeddwn i’n poeni y buaswn i’n 
cael trafferth gan nad ydw i wedi ymwneud ag addysg ers bron iawn 20 mlynedd. Mae'r 
tiwtoriaid i gyd wedi rhoi'r gefnogaeth a'r sicrwydd yr oedd eu hangen arnaf fi drwy 
gydol yr amser ac wedi rhoi anogaeth i mi sydd wedi fy ngalluogi i symud ymlaen yn 
llwyddiannus.
 
“Mae’r cymhwyster yma yn gam nesaf rhagorol at gael gradd mewn pwnc arbenigol 
delfrydol. Gwnes i ddechrau’r cwrs yma yn meddwl fy mod i eisiau bod yn Syrfëwr 
Meintiau. Yna ar ddiwedd y cwrs gwnes i benderfynu fy mod i eisiau bod yn Rheolwr 
Adeiladu. Bydd y cwrs yma yn sicr yn fy helpu i gyflawni fy uchelgeisiau gyrfa”.

CARLA 
JOYNER



HNC MEWN TECHNOLEG DRYDANOL AC
ELECTRONIG
Gellir ei astudio fel Prentisiaeth Uwch hefyd COD Y CWRS: LP51313

  

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Cynigir HNC mewn Technoleg Drydanol ac Electronig yn Cambria 
trwy gytundeb cydweithredol â Phrifysgol Glyndŵr, Wrecsam. 
Mae’n cynnwys astudio’n rhan amser am ddwy flynedd gyda 
rhyddhau o’r gwaith am ddiwrnod a bydd angen cwblhau 
modiwlau galwedigaethol-benodol.

Nod y rhaglen yw paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd 
technegol uwch, proffesiynol a rheoli mewn peirianneg, trwy 
ddarparu astudiaethau arbenigol sy’n berthnasol i’r 
galwedigaethau a’r proffesiynau hynny y mae myfyrwyr yn 
gyflogedig ynddynt.

Mae cymwysterau HNC yn feincnod ar gyfer Technegwyr 
Peirianneg - a gydnabyddir gan y diwydiant, ac maent yn 
hanfodol ar gyfer rhai swyddi yn Lluoedd EM. Mae ein cyrsiau 
HNC yn eich cyflwyno i sylfeini gwyddor peirianneg drydanol a’r 
sgiliau busnes a rheoli y bydd eu hangen arnoch i lwyddo. 
Byddant yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau mathemateg a TG 
hefyd.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Byddwn yn asesu’r cwrs trwy gyflwyniadau ysgrifenedig, 
arholiadau dan reolaeth amser a gweithgareddau ymarferol. 
Mae pob un ohonynt yn dilyn gweithdrefnau asesu Prifysgol 
Glyndŵr.

BETH NESAF?

Ar ôl cwblhau’r cwrs gallai ddysgwyr symud ymlaen i gyrsiau 
Addysg Uwch fel gradd (FdEng) a BEng (Anrh) mewn Peirianneg 
Ddiwydiannol Sylfaenol.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

2 flynedd - rhan amser, rhyddhau am y diwrnod

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

• • Diploma neu Dystysgrif BTEC Edexcel (Lefel 3), neu un safon 
uwch mewn Mathemateg neu bwnc gwyddoniaeth perthnasol ac 
un pwnc arall.

• • Efallai bydd profiad addas yn dderbyniol yn hytrach na 
   chymwysterau ffurfiol, bydd hyn yn ddibynnol ar y cyfweliad. 

Mae’r gofynion mynediad yn ganllawiau cyffredinol i lefel y 
cynnig y byddwn yn ei wneud. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr a
ydych yn bodloni’r gofynion mynediad.

LLEOLIAD: Glannau Dyfrdwy

MODIWLAU:

Lefel 4 (20 credyd - 60 awr a addysgir / 140 awr astudiaeth 
breifat)
• • Technegau Busnes a Rheoli
• • Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy
• • Mathemateg Beirianneg
• • Gwyddor Peirianneg Drydanol 
• • Egwyddorion Offeryniaeth a Rheolaeth

Lefel 4 (10 credyd - 30 awr a addysgir / 70 awr astudiaeth breifat)
• • Dylunio Peirianneg 
• • Electroneg ‘A’

Lefel 5 (20 credyd - 30 awr a addysgir / 170 awr yn y gwaith)
• • Prosiect (yn seiliedig ar ddiwydiant)
• • Egwyddorion Trydanol ac Electronig (10 credyd) 



Cwrs: HNC Technoleg Drydanol ac 
Electronig
Cyflogwr: Convatec
Swydd: Peiriannydd Dibynadwyedd

"Roeddwn i wedi astudio yn Cambria o’r blaen, ac yn meddwl bod y coleg 
yn gymwynasgar ac yn gefnogol. Felly pan ges i'r cyfle i hyrwyddo fy 
nghymwysterau, meddyliais yn syth am Ganolfan Brifysgol Cambria.

"Roedd y cwrs yn un treiddgar, ac fe wellodd fy nealltwriaeth o beirianneg 
drydanol o ddifri a rhoi hyder i mi wrth ysgrifennu dogfennau technegol.

"Mae wedi fy helpu i allu cyflawni tasgau i safon uchel yn fy swydd ac wedi rhoi 
gwybodaeth sylfaenol i mi o systemau rheoli."

JONATHAN 
HARRIS



HNC / HND MEWN RHEOLAETH ANIFEILIAID
HNC COD Y CWRS: LP50200 | HND COD Y CWRS: LP51284

  

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Bydd y graddedigion sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus 
wedi meithrin set o sgiliau amrywiol sy’n addas i ystod eang o 
gyfleoedd yn y diwydiant anifeiliaid. Mewn sector hynod 
gystadleuol, bydd myfyrwyr Cambria yn gallu mynd i fyd gwaith 
gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy ac ymarferol yn y 
diwydiant, gan gynnwys rheoli casgliadau anifeiliaid, rhoi 
cyfarwyddiadau addysgu a gweithredu cynlluniau addasu 
ymddygiad.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Mae’r asesu yn cynnwys cyfuniad o ddulliau asesu gan gynnwys 
asesiadau rheoledig, aseiniadau, sesiynau ymarferol, 
cyflwyniadau, astudiaethau achos, prosiectau ac arsylwadau 
cymheiriaid. Bydd aseiniadau'n cael eu marcio'n electronig a 
byddwch yn cael adborth ac awgrymiadau ar gyfer gwella ar 
gyfer pob asesiad.

LLEOLIAD GWAITH 

Mae'r rhaglen HND yn cynnwys elfen lleoliad gwaith hanfodol yn 
yr ail flwyddyn. Os nad ydych yn gweithio’n barod, bydd y coleg 
yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith.

BETH NESAF? 

Bydd gan fyfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster HND mewn 
Rheolaeth Anifeiliaid yn llwyddiannus y cymwysterau 
angenrheidiol i symud ymlaen i ragor o astudio. 

DEWISIADAU GYRFA 

Mae cyfleoedd gyrfa’n cynnwys: 
• • Ceidwad Anifeiliaid
• • Hyfforddwr neu Ddarlithydd Anifeiliaid 
• • Ymgynghorydd neu Hyfforddwr Anifeiliaid 
• • Technegydd Bywyd Gwyllt 
• • Rheolwr Canolfan Achub Anifeiliaid

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS:  

HND - 2 flynedd llawn amser / 4 blynedd rhan amser
HNC - 1 flwyddyn llawn amser / 2 flynedd rhan amser

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD: 

• • Cymhwyster Lefel 3 (o leiaf 120 credyd / 720 ODA) mewn 
Rheolaeth Anifeiliaid, neu bwnc cysylltiedig gyda Theilyngdod - 
o leiaf 64 o bwyntiau tariff UCAS 

• • Graddau DDE mewn pynciau Safon Uwch - o leiaf 64 o bwyntiau 
tariff UCAS 

• • Cymwysterau rhyngwladol sy’n gyfwerth â’r uchod
• • Ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi bod mewn addysg yn 
   ddiweddar, byddwn yn ystyried pob achos fesul cais, ond gallai  
   gynnwys un o’r canlynol: 
   • Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch mewn maes perthnasol 

wedi’i dyfarnu gan sefydliad addysg bellach wedi’i gymeradwyo. 
   • Profiad gwaith perthnasol. 
   • Fel arfer, dylai fod gan ymgeiswyr radd A* i C a/neu radd 9 i 4  
   mewn TGAU Cymraeg / Saesneg a mathemateg / rhifedd.

LLEOLIAD: Llaneurgain

MODIWLAU: 

Blwyddyn 1:
• • Iechyd a Lles Anifeiliaid
•• Busnes a’r Amgylchedd Busnes
•• Rheoli Prosiect Llwyddiannus 
•• Ymddygiad Anifeiliaid yn y Gymdeithas
•• Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid 
•• Egwyddorion Ecolegol
•• Hwsmonaeth Anifeiliaid
•• Addysgu Pwnc Arbenigol

Blwyddyn 2:
•• Egwyddorion Biolegol
•• Prosiect Ymchwil
•• Anthroswoleg
•• Bridio a Geneteg Anifeiliaid
•• Cadwraeth Bywyd Gwyllt
•• Moeseg ac Ymgynghori
•• Profiad Gwaith

Yn ogystal ag unedau a addysgir, bydd myfyrwyr yn cael amser 
tiwtorialau ac ymarferol wedi’i neilltuo i gynorthwyo â’u 
hastudiaethau ymhellach. 



Cwrs: HNC mewn Rheolaeth 
Anifeiliaid
Cyflogwr: RSPCA 
Swydd: Swyddog Achub Anifeiliaid

“Roeddwn i’n ystyried newid gyrfa i weithio gydag anifeiliaid. Ar ôl ymweld â’r safle 
Llaneurgain a chyfarfod â’r tiwtoriaid, roeddwn i’n teimlo fod eu hangerdd a’u brwdfrydedd 
gwirioneddol wedi effeithio arnaf fi.
 
“Roeddwn i wedi astudio mewn prifysgol o’r blaen, ac roeddwn i wedi fy synnu ar yr ochr orau 
gan y dosbarthiadau bach a’r cymorth oedd ar gael. Roedd y cymorth yn anhygoel, o’r holl 
staff i fy nghyd-fyfyrwyr. Roedd y darlithwyr a staff y ganolfan anifeiliaid bob amser ar gael i 
helpu ac roedden nhw’n wych am ddarparu’r cymorth cywir heb amharu ar eich dysgu 
annibynnol.
 
“Yn sicr gwnaeth y cwrs roi’r hyder i mi fynd allan i gael swydd yn y diwydiant, ac mae wedi 
rhoi sylfaen dda o wybodaeth y gallaf ei rhoi ar waith yn fy swydd.”

MEL 
FROUDE



PCET - TAR / PCE
Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

HYD Y CWRS:  

1 flwyddyn - llawn amser 
Cod y cwrs: Iâl - LP01412 | Glannau Dyfrdwy - LP01414
2 flynedd - rhan amser
Cod y cwrs: Iâl - LP51315 | Glannau Dyfrdwy - LP51316

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau 
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir. 

GOFYNION MYNEDIAD: 

••  Gradd
••  Mae Gwiriad Uwch Heddlu y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
(DBS) yn ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.

LLEOLIAD: Iâl neu Lannau Dyfrdwy 

MODIWLAU: 

Byddwch yn astudio 6 modiwl 20 credyd yr un: 
••  Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 1
••  Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 2
••  Dysgu a Datblygu Pwnc Arbenigol 
••  Llythrennedd Dysgu
••  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Dysgu Cynhwysol
••  Cymwyseddau Digidol Dysgu
••  Dysgu Troseddwyr (gofyniad os oes gennych leoliad yn CEM 
  Berwyn) (Iâl yn unig)
••  Dysgu Dwyieithog (Iâl yn unig)

Byddwch hefyd yn cwblhau cyfnod ymarfer dysgu a datblygiad 
proffesiynol mewn lleoliad addysgu un diwrnod yr wythnos, sy’n 
100 o oriau addysgu o leiaf.

Os rydych yn cwblhau’r cwrs dros 2 flynedd, byddwch yn astudio 
3 modiwl y flwyddyn.

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Mae fframwaith y rhaglen yn amlinellu dull deniadol ac arloesol i 
addysg a hyfforddiant athrawon, sy’n bodloni’r angen cyfredol am 
gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig yn y sector 
amrywiol ôl-orfodol.

Anelwyd y TAR at y rhai sydd â gradd yn y pwnc y maent yn 
dymuno ei addysgu. 

Achredwyd y cwrs hwn trwy Brifysgol Aberystwyth ac mae’n 
arwain at Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Defnyddir nifer o ddulliau asesu trwy gydol y rhaglen, gan 
gynnwys adroddiadau, cyfnodolion adfyfyriol, arsylwadau, 
traethodau, cyflwyniadau a ffeil addysgu.

Nid oes arholiadau ffurfiol ar y cwrs TAR.

LLEOLIAD GWAITH

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys elfen lleoliad gwaith hanfodol. 
Os nad ydych eisoes yn gweithio, bydd y Coleg yn eich helpu i 
ddod o hyd i leoliad gwaith.

BETH NESAF?

Cafodd y cwrs ei gynllunio’n arbennig ar gyfer y rheiny sydd yn 
dymuno cael cymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol i addysgu 
myfyrwyr mewn addysg bellach, colegau chweched dosbarth 
a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a lleoliadau 
dysgu yn y gwaith.

Byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad gwaith yn y 
coleg, yn y gymuned neu drwy CEM Berwyn os oes gennych 
ddiddordeb mewn Dysgu Troseddwyr.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan 
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau, 
ewch i www.cambria.ac.uk



Cwrs: TAR/PCET 
Cyflogwr: Coleg Cambria
Swydd: Darlithydd Amaethyddiaeth 

“Fy hoff beth i am astudio yng Nghanolfan Brifysgol Cambria oedd bod 
y tiwtoriaid yn llawn gwybodaeth ac yn cynnal trafodaethau gwych. 
Gwnaeth hyn gyfrannu’n helaeth at fy natblygiad. Hefyd roedd y 
tiwtoriaid yn wych am roi cyngor am sut i gwblhau aseiniadau a rhoi 
adborth adeiladol. 

“Mae’r cwrs wedi fy helpu yn fy swydd ac wedi caniatáu i mi ymgysylltu 
ag ystod o strategaethau addysgu fel ymestyn a herio dysgwyr.”

JOE 
MAULT



ADDYSGU - PCET - TAR / PCE 
Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

  

BETH FYDDAF YN EI ASTUDIO?

Mae fframwaith y rhaglen yn amlinellu dull deniadol ac arloesol
tuag at addysg a hyfforddiant athrawon sy’n diwallu’r angen
presennol am gymwysterau addysgu a hyfforddiant achrededig
yn y sector ôl-orfodol amrywiol.

Anelwyd y Dystysgrif mewn Addysg at y rhai hynny gyda
phrofiad galwedigaethol nad oes ganddynt radd ond bod
ganddynt gymwysterau lefel tri neu uwch yn eu disgyblaeth
alwedigaethol.

Achredwyd y cwrs hwn trwy Brifysgol Aberystwyth ac mae’n
arwain at Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg.

SUT FYDDAF YN CAEL FY ASESU?

Defnyddir nifer o ddulliau asesu trwy gydol y rhaglen, gan
gynnwys adroddiadau, cyfnodolion adfyfyriol, arsylwadau,
traethodau a chyflwyniadau, sy’n 100 o oriau addysgu o leiaf.

Nid oes arholiadau ffurfiol ar y cwrs PCE.

LLEOLIAD GWAITH

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys elfen lleoliad gwaith hanfodol.
Os nad ydych eisoes yn gweithio, bydd y Coleg yn eich helpu i
ddod o hyd i leoliad gwaith.

BETH NESAF?

Cafodd y cwrs ei gynllunio’n arbennig ar gyfer y rheiny sy’n
dymuno cael cymhwyster cydnabyddedig yn genedlaethol i
addysgu myfyrwyr mewn addysg bellach, colegau chweched
dosbarth a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a
lleoliadau dysgu yn y gwaith.

Byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad gwaith yn
y coleg, yn y gymuned neu drwy CEM Berwyn os oes gennych
ddiddordeb mewn Dysgu Troseddwyr.

I gael gwybodaeth fanwl am y cwrs, gan
gynnwys y dyddiadau dechrau a’r costau,
ewch i www.cambria.ac.uk

HYD Y CWRS: 

1 flwyddyn - llawn amser
Cod y cwrs: Iâl - LP01412 | Glannau Dyfrdwy - LP01414
2 flynedd - rhan amser
Cod y cwrs: Iâl - LP51315 | Glannau Dyfrdwy - LP51316

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau
hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

GOFYNION MYNEDIAD:

••  5 mlynedd o brofiad galwedigaethol a chymhwyster lefel 3 neu
uwch mewn disgyblaeth alwedigaethol.
••  Mae Gwiriad Uwch Heddlu y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
(DBS) yn ofynnol ar gyfer y cwrs hwn.

LLEOLIAD: Iâl neu Lannau Dyfrdwy

MODIWLAU:

Byddwch yn astudio 6 modiwl 20 credyd yr un:
••  Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 1
••  Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 2
••  Dysgu a Datblygu Pwnc Arbenigol
••  Llythrennedd Dysgu
••  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Dysgu Cynhwysol
••  Cymwyseddau Digidol Dysgu
••  Dysgu Troseddwyr (Iâl yn unig)
••  Dysgu Dwyieithog (Iâl yn unig)

Os ydych yn cwblhau’r cwrs dros ddwy flynedd, byddwch yn
astudio 3 modiwl y flwyddyn.

Byddwch hefyd yn ymgymryd ag ymarfer dysgu a datblygiad
proffesiynol trwy leoliad addysgu un diwrnod yr wythnos.

  



Cwrs: TAR/AHO 
(Dwy flynedd rhan amser)
Cyflogwr: Heddlu Gogledd Cymru
Swydd: Rhingyll Dalfa'r Heddlu

"Cyn i mi wneud cais am y cwrs, siaradais â nifer o diwtoriaid i benderfynu pa gymhwyster y 
byddwn ei angen er mwyn bod yn ddarlithydd addysg bellach yn y pen draw. Siaradais hefyd 
ag arweinydd y rhaglen, ac fe wnaeth cynnwys y cwrs gryn argraff arna’i. 

"Fe wnes i wir fwynhau gallu cyflawni fy oriau dysgu yn y coleg, gyda'r adran Gwasanaethau 
Amddiffynnol mewn Lifrai. Cafodd yr hyblygrwydd o allu mynychu darlithoedd neu astudio o 
bell argraff arna’i hefyd. Roedd hyn yn sicr yn helpu gyda bod mewn cyflogaeth llawn amser. 

"Roedd y gefnogaeth a gefais yn ystod fy nghwrs yn ardderchog. Fe wnaeth y cwrs 
ganiatáu imi droi fy llaw at ysgrifennu academaidd, ac fe roddodd yr hyder i mi ymchwilio i 
bwnc. Roedd y cyfle i gael lleoliad addysgu er mwyn cyflawni fy oriau portffolio addysgu yn 
ardderchog. Drwy gwblhau'r cwrs hwn, credaf fy mod wedi dod yn addysgwr mwy 
amryddawn, gan ddysgu amrywiaeth o ddulliau a damcaniaethau newydd."

PAUL 
HUGHES



Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022
5.30pm - 8.30pm
Glannau Dyfrdwy a Chweched 
Glannau Dyfrdwy

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd 2022
10am - 1pm
Llysfasi

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022
5.30pm - 8.30pm
Iâl, Chweched Iâl a Ffordd y Bers

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022
10am - 1pm
Llaneurgain

Dydd Llun 23 Ionawr 2023
4pm - 7pm
Glannau Dyfrdwy

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023
4pm - 7pm
Iâl a Ffordd y Bers

Dydd Mercher 8 Mawrth 2023
5.30pm - 7.30pm
Glannau Dyfrdwy a Chweched 
Glannau Dyfrdwy

Dydd Sadwrn 11 Mawrth 2023
10am - 12pm
Llysfasi

Dydd Mercher 15 Mawrth 
2023
5.30pm - 7.30pm
Iâl, Chweched Iâl a 
Ffordd y Bers

Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2023
10am - 12pm
Llaneurgain

AGORED
DIGWYDDIADAU
2022/23 


