Ffurflen Gais
Dylid llenwi’r ffurflen hon naill ai ar ffurf electronig gan defnyddio Adobe Acrobat Reader, neu pe
hoffech chi lenwi’r ffurflen â llaw, llenwch hi mewn PRIFLYTHRENNAU a defnyddio inc du.
Ydych chi wedi gwneud cais o’r blaen i PCYDDS?

YDW

NAC
YDW

Os ydw oedd eich ateb chi, nodwch eich rhif myfyriwr
Teitl Mr/Mrs/Miss/Ms/Arall
Cyfenw/Enw Teulu
Cyfenw Blaenorol (lle bo’n berthnasol)
Enw (au) Cyntaf
Dyddiad Geni (DD/MM/BBBB)
Rhywedd
Cenedl

ADRAN A: MANYLION PERSONOL

Gwlad Enedigol
Cyfeiriad Parhaol / Mamwlad

Sir/Talaith
Côd Post/Zip
Gwlad
Rhif Ffôn Cartref
Rhif Ffôn Symudol
E-bost
Cyfeiriad lle byddwch chi’n byw wrth astudio (os yw’n wahanol i’ch cyfeiriad parhaol)

Sir/Talaith
Côd Post/Zip
Gwlad
Ydych chi’n aelod o staff PCYDDS?

YDW

Oes gennych chi unrhyw gollfarnau troseddol cyfredol neu flaenorol?

OES

NAC
YDW
NAC
OES

Os OES, fe’ch gofynnir i chi roi manylion y gollfarn a natur y drosedd ar ffurflen ar wahân
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Y cymhwyster yr ydych chi’n gwneud cais amdano
Teitl y Rhaglen

ADRAN B: OPSIYNAU ASTUDIO A CHYLLID

Nod y cymhwyster (e.e. Tyst AU, HNC, HND, Gradd
Sylfaen, BA, BSc, BEng, CIPD, Tyst Radd, Dip Gradd, Tyst
OR, Dip OR, MA, MBA, MSc, TAR, PCET)
Mis dechrau a blwyddyn dechrau a ddefnyddir ar
gyfer hyn (MM/BBBB)
Pwynt dechrau a ddefnyddir (sef Blwyddyn 1/2/3)
Dull Astudio:
(Ticiwch)

Amser llawn

Cwrs
rhyngosod

Rhan-amser

Arall

Ydych chi am astudio ar y campws neu’n fyfyriwr o bell? (Ticiwch)
Caerdydd

Caerfyrddin

Llanbedr Pont Steffan

Llundain

Abertawe

O bell

OES

NAC
OES

Pwy fydd yn talu eich ffioedd dysgu? (Ticiwch)
Hunan-Gyllido
Y Cwmni Benthyciadau Myfyriwr
Noddwyd (rhowch fanylion isod)
Enw’r Noddwr/Cwmni:
Cyfeiriad:
Person sy’n gyfrifol:
Swydd:
Arall (rhowch fanylion)
Oes gennych chi anabledd?

ADRAN C: ANABLEDDAU

(Os oes, ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Dall neu nam ar y golwg

Byddar neu nam ar y clyw

Angen cynorthwyydd gofal
personol

Anhawster iechyd meddwl

Defnyddiwr cadair olwyn neu
symudedd diffygiol

ASD (Anhwylder ar y Sbectrwm
Awtistig)

Syndrom Asperger

Anabledd anweledig
(e.e. diabetes neu epilepsi)

Anawsterau dysgu penodol
(dyslecsia, dyspracsia, ADHD neu
gyfuniad o’r rhain)

Anableddau lluosog
(nodwch)
Cyflwr meddygol
(nodwch)
Disgrifiwch oblygiadau unrhyw anableddau neu angen ychwanegol a/neu’r cymorth sydd ei angen. Rhennir y
wybodaeth hon â’r uned Gwasanaethau Myfyrwyr fel y gellir gwneud asesiad o unrhyw addasiadau rhesymol sy’n
ofynnol i ganiatáu i chi gyrraedd eich potensial llawn.
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Cymwysterau a gyflawnwyd. Os mwy na 4, parhewch ar dudalen ar wahân.

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Amser Llawn/
Rhan-Amser

Teitl y Dyfarniad

Lefel

ADRAN D: CYMWYSTERAU

Pwnc
Y corff dyfarnu

Gradd/Dosbarth

Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad y Dyfarniad
(MM/BBBB)

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Llawn amser/
Rhan-amser

Teitl y Dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu

Gradd/Dosbarth

Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad y Dyfarniad
(MM/BBBB)

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Llawn amser/
Rhan- amser

Teitl y Dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu

Gradd/Dosbarth

Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad y Dyfarniad
(MM/BBBB)

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Llawn Amser/
Rhan-amser

Teitl y Dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu

Gradd/Dosbarth

Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad y Dyfarniad
(MM/BBBB)
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Cymwysterau i ddod. Os oes mwy na 4, parhewch ar dudalen ar wahân.

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiad presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Amser llawn/
Rhan-amser

Teitl y dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu

ADRAN D: CYMWYSTERAU PARHAD

Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad Disgwyliedig y
Dyfarniad (MM/BBBB)

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Amser llawn/
Rhan- amser

Teitl y dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu
Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad Disgwyliedig y
Dyfarniad (MM/BBBB)

Enw’r Sefydliad blaenorol a’r
lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Amser llawn/
Rhan-amser

Teitl y dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu
Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad Disgwyliedig y
Dyfarniad (MM/BBBB)

Enw’r Sefydliad a’r lleoliad
Dyddiadau presenoldeb
(MM/BBBB-MM/BBBB)

Amser llawn/
Rhan-amser

Teitl y dyfarniad

Lefel

Pwnc
Y corff dyfarnu
Dyddiad cychwyn (MM/BBBB)

Dyddiad Disgwyliedig y
Dyfarniad (MM/BBBB)
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ADRAN E: DYSGU BLAENOROL

Cydnabod Dysgu Blaenorol

Os ydych chi eisoes wedi cwblhau rhan o’r dysgu sy’n gysylltiedig â’r rhaglen hon, naill ai yn y sefydliad hwn neu
mewn sefydliad arall, neu, o bosibl, o ganlyniad i'ch profiad yn y gweithle, cewch chi wneud cais i Gydnabod
Dysgu Blaenorol.
Ydych chi am gael eich ystyried ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol?

NAC
YDW

YDW

Os Ydw oedd eich ateb chi, cysylltwch â thîm Derbyniadau’r Gofrestrfa ar y campws perthnasol gan ddefnyddio’r
manylion cyswllt a roddir ar ddiwedd y ffurflen hon.

Enw a chyfeiriad eich
cyflogwr presennol

Hyd
Gwasanaeth

Teitl Swydd Bresennol

Amser llawn/
Rhan-amser

ADRAN F: MANYLION CYFLOGAETH

Dyddiadau
(MM/BBBB-MM/BBBB)
Disgrifiad byr o’ch swydd
bresennol

Hanes Cyflogaeth
Dyddiadau

ALl
neu
RhA

Teitl Swydd

Manylion Cyflogwr

Disgrifiad byr o’r dyletswyddau
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Rhagor o wybodaeth i gefnogi’ch cais

ADRAN G: DATGANIAD PERSONOL

Rhowch wybodaeth am eich rhesymau chi dros ddewis y rhaglen astudio (e.e. profiad, diddordebau, cymhelliant,
llwybr gyrfa a'ch datblygiad proffesiynol parhaus).

Page 6 of 10

Rhowch fanylion dau ganolwr isod (byddai disgwyl i un canolwr fod yn academydd, fel rheol)

Fel rheol, mae angen i ni gael un geirda i gefnogi cais. Anfonwch ffurflen geirda’r Brifysgol at un o’r canolwyr a
enwebwyd gennych. Pe bai angen i ni gael rhagor o wybodaeth, bydd y Brifysgol yn cysylltu â'ch ail ganolwr.
Dylai’ch canolwr cyntaf anfon eich geirda i'r cyfeiriad perthnasol yn y Brifysgol a restrir ar ddiwedd y ffurflen hon.
Canolwr 1af
Teitl ac Enw
Llawn
Swydd

Ffôn / Symudol

ADRAN H: GEIRDAON

Perthynas â'r
ymgeisydd
E-bost

Cyfeiriad

2il Ganolwr
Teitl ac Enw
Llawn
Swydd

Ffôn / Symudol

Perthynas â'r
ymgeisydd
E-bost

ADRAN I: PRESWYLIAD

Cyfeiriad

Fyddwch chi wedi bod yn breswylydd arferol yn yr UE/AEE (heblaw am
wyliau byr) am dair blynedd cyn dyddiad dechrau’r cwrs?

BYDDAF

NA FYDDAF

Rhowch fanylion pellach

Dyddiad y symudiad cyntaf i fyw i’r DU (DD/MM/BBBB)
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Llenwch y ffurflen hon os NAD ydych o’r DU
Rhif Pasbort

Dyddiad Gorffen y
Pasbort (DD/MM/BBBB)

A ydych yn byw yn y DU ar hyn o bryd?

YDW

NAC
YDW

BYDD

NA
FYDD

Os ydych chi’n gwneud cais oddi mewn i’r DU, rhowch eich cyfeiriad yn y DU

Oes gennych chi fisa ar hyn o bryd? Os felly, pa fath?

ADRAN J: MYFYRWYR NAD YDYNT O’R DU

Fydd angen i chi gael fisa myfyriwr Haen 4 ar gyfer cyfnod eich astudiaethau

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd gofyn i chi roi tystiolaeth o iaith Saesneg ar ffurf tystysgrif IELTS gyfredol
(neu gyfwerth) gyda lleiafswm sgôr cyfanswm o 6.0 (i gynnwys sgôr lleiafswm o 5.5 o ran darllen, ysgrifennu, siarad
a gwrando) cyn i chi gael eich derbyn ar raglen astudio.

Os ydych wedi sefyll prawf iaith Saesneg, neu’n bwriadu sefyll prawf Saesneg, rhowch fanylion y prawf isod gyda’r
un mwyaf diweddar yn gyntaf. Rhaid i chi hefyd roi copïau o ganlyniadau swyddogol eich prawf gyda’ch cais.
Enw’r prawf
Sgôr gwrando

Sgôr ddarllen

Sgôr ysgrifennu

Sgôr siarad

Cyfanswm Sgôr

Dyddiad y
Prawf

Defnyddiwch y lle isod i ychwanegu unrhyw wybodaeth bellach ynghylch eich gallu iaith Saesneg, megis a
addysgwyd eich rhaglen Ysgol Uwchradd/ Coleg/ Prifysgol trwy gyfrwng y Saesneg

Os ydych yn gwneud cais am fisa Haen 4 i astudio yn y Brifysgol hon, rhaid i chi allu bodloni gofynion ariannol;
Haen 4 UKVI. Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ddangos bod gennych ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn, a’r
gynhaliaeth ofynnol i astudio yn y DU. I gael manylion llawn ewch i wefan yr UKVI yn www.gov.uk/tier-4-generalvisa
Os ydych chi’n eich ariannu eich hun, bydd disgwyl i chi roi datganiad banc i ni i wirio cyn i chi allu gwneud cais
am fisa Haen 4 i astudio yn y Brifysgol. Ni fydd modd i ni roi CAS nes i’ch dogfennau ariannol fodloni gofynion
UKVI. Gwiriwch wefan UKVI am fanylion llawn.
Os oes gennych chi Noddwr Ariannol, bydd disgwyl i chi ddarparu llythyr noddwr ariannol i ni er mwyn gwirio cyn i
chi gael gwneud cais am ymweliad Haen 4 i astudio yn y Brifysgol. Ni fydd modd i ni roi CAS nes i’ch dogfennau
ariannol fodloni gofynion UKVI. Gwiriwch wefan UKVI am fanylion llawn.
Os ydych chi’n frodor o Saudi Arabia ac os byddwch chi’n cael nawdd ariannol gan Swyddfa Ddiwylliannol Saudi
Arabia, rhowch eich rhif adnabod gwladol Saudi isod
Rhif Adnabod
Gwladol Saudi
A ydych chi’n gwneud cais trwy un o asiantau cydnabyddedig YDDS? Os felly, enwch yr asiant.
Enw’r Asiant
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Os ydych yn gwneud cais am fisa Haen 4 i astudio yn y Brifysgol, bydd y Brifysgol yn gofyn i chi fynd i gyfweliad
derbyniadau, Cofiwch y cofnodir y cyfweliad a’i gadw ar gyfer ein cofnodion. Efallai y gofynnir i chi fynd i
gyfweliad UKVI yn rhan o’ch cais Haen 4 UKVI. Bydd hwn yn rhoi cyfle i chi ddangos bod gennych ddiddordeb go
iawn yn y rhaglen rydych chi wedi gwneud cais amdani, ac esbonio pam yr ydych wedi dewis astudio yn y
Brifysgol hon. Atebwch y cwestiynau canlynol gan roi cymaint o wybodaeth ag y bo modd.

ADRAN K: YMGEISWYR RHYNGWLADOL- HANES FISA A MEWNFUDO

Pam rydych chi wedi dewis astudio yn y DU?

Pam rydych chi wedi dewis astudio yn YDDS?

Pam rydych chi wedi dewis astudio’r rhaglen hon?

Yn eich barn chi, sut bydd eich astudiaethau o gymorth i chi yn y dyfodol?

Ydych chi erioed wedi cael fisa i astudio yn y DU?

YDW

NAC
YDW

Os ydw oedd eich ateb, rhowch fanylion isod
Math ar Fisa
Math ar Fisa
Math ar Fisa

Dyddiad
Dechrau Fisa
Dyddiad
Dechrau Fisa
Dyddiad
Dechrau Fisa

Wrthodwyd fisa i chi erioed i astudio yn y DU?

Dyddiad Gorffen Fisa
Dyddiad Gorffen Fisa
Dyddiad Gorffen Fisa
DO

NADDO

Os Do, rhowch fanylion isod ynghylch pam y gwrthodwyd eich fisa

Beth oedd dyddiad y gwrthodiad? (DD/MM/BBBB)
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ADRAN L: DATGANIAD

Mae'r Brifysgol yn rheolwr o dan delerau deddfwriaeth Diogelu Data 1998. Mae’r data y gofynnir amdanynt yn y
ffurflen gais hon yn perthyn i’r hysbysiad a roddir gan y Brifysgol o dan y Ddeddf Diogelu Data. Ni chaiff y data eu
trosglwyddo i unrhyw drydydd parti heb eich cysyniad chi, ac eithrio pan fo'n ofynnol i’r Brifysgol wneud hynny o
dan y gyfraith.
Rhoddaf ganiatâd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gysylltu ag UKVI i gadarnhau fy hanes a/neu statws
ymfudo.
Trwy lofnodi’r datganiad hwn, cadarnhaf fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais hon yn wir, yn gyflawn ac yn
gywir.
Trwy deipio’ch enw yma rydych chi’n llofnodi’r ffurflen hon yn electronig.

Llofnod yr Ymgeisydd

Dyddiad

Gellir cyflwyno’r ffurflen hon ar ffurf electronig, neu ar ffurf copi caled i’r cyfeiriad campws perthnasol isod:
Ceisiadau campws Caerfyrddin/Llambed/Academi Llais Ryngwladol Cymru (Caerdydd) admissions@uwtsd.ac.uk
Y Swyddfa Derbyniadau, Y Gofrestrfa, PCYDDS, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP

ADRAN M: RHESTR WIRIO

Ceisiadau Campws Abertawe: admissions@uwtsd.ac.uk
Y Swyddfa Derbyniadau, Y Gofrestrfa, PCYDDS, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED
Ceisiadau Campws Llundain: londonadmissions@uwtsd.ac.uk
UWTSD, Winchester House, 11 Cranmer Road, London, SW9 6EJ, UK
Sicrhewch eich bod yn cynnwys y dogfennau canlynol. Ni phrosesir ceisiadau anghyflawn nes i’r holl ddogfennau
ddod i law.
UN FFURFLEN GAIS GYDA DATGANIAD WEDI EI LOFNODI A’I DDYDDIO
PORTFFOLIO – OS BYDD HYN YN OFYNNOL O DAN Y MEINI PRAWF DERBYN AR GYFER EICH DEWIS RAGLEN
COPÏAU ARDYSTIEDIG* NEU DYSTYSGRIFAU / TRAWSGRIFIADAU CYMHWYSTER GWREIDDIOL
COPI ARDYSTIEDIG* O BASBORT
Rhaid i fyfyrwyr nad ydynt o’r DU hefyd gynnwys y dystiolaeth ganlynol
COPÏAU ARDYSTIEDIG* O FISAS CYFREDOL A RHAI A GYHOEDDWYD YN FLAENOROL
COPÏAU ARDYSTIEDIG* O FISAS CYFREDOL A RHAI A GYHOEDDWYD YN FLAENOROL
Tystysgrifau IELTS o ganolfan IETS a gymeradwyir gan UKVI (lle nad Cymraeg/Saesneg yw’r iaith gyntaf).
*Mae Copi Ardystiedig yn llungopi a lofnodwyd gan gyfreithiwr i gadarnhau ei fod yn gopi dilys

Diolch am lenwi’r ffurflen hon. Bellach bydd adran Derbyniadau’r Gofrestrfa yn llenwi ffurflen gais ar-lein ar eich rhan a
thrwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost, bydd yn creu cyfrif a fydd yn eich galluogi chi i fynd i borth ymgeiswyr y Brifysgol
(yn berthnasol i rai rhaglenni’n unig).
Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost at y diben hwn, ticiwch y blwch hwn
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