Ffurflen Gais ar gyfer Modiwl Annibynnol
Rydym am brosesu eich cais cyn gynted â phosibl.
I'n helpu, llenwch y ffurflen mewn inc neu deipysgrif du a’i dychwelyd i:
Yr Uned DPP, 21-23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG
E: train@caerdydd.ac.uk Ffôn: 029 2087 5274

1. Y Modiwl(au) rydych chi’n bwriadu eu Hastudio?
1.1 Ym mha Ysgol Academaidd hoffech chi astudio?
1.2 Nodwch pa fodiwl(au) yr ydych yn gwneud cais amdanynt?
1.3 Nodwch y dyddiad dechrau a hysbysebwyd ar gyfer eich astudiaeth:
1.4 Nodwch pryd rydych chi’n disgwyl cwblhau eich astudiaeth:

2. Manylion personol
Cyfenw/Enw Teulu:

Enw cyntaf/bedydd:

Cyfenw/Enw Teulu Blaenorol:

Enw cyn Priodi:

Teitl(Mr/Miss/Ms/Dr):

Gwryw (G) neu Benyw (B):

Dyddiad geni:

Gwlad Enedigol:

Cenedligrwydd:

Gwlad Breswyl:

2.1 Cyfeiriad
I’r cyfeiriad hwn y byddwn ni’n ysgrifennu. Cofiwch roi gwybod i ni ymlaen llaw os bydd y cyfeiriad yn newid.
Cyfeiriad Post Llawn:

Côd Post/Ardal:

Gwlad:
Rhif Ffôn/
(gan gynnwys y côd cenedlaethol/ardal):
Ffôn symudol:
E-bost:

Saesneg
Gymraeg
Hoffwn dderbyn ohebiaeth yn y dyfodol am fy nghais yn:
(Sylwer: byddwn ni’n cynhyrchu gohebiaeth mewn un iaith yn unig. Os Cymraeg fydd eich dewis iaith, bydd eich
holl ohebiaeth yn cael ei chynhyrchu yn Gymraeg.)
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3. Cymwysterau Academaidd a Phrofiad yn y Gweithle
Dylai pob ymgeisydd anfon copïau ardystiedig o'r cymwysterau academaidd a phroffesiynol sydd ganddynt, lle bo'n berthnasol.

3.1 Y Cymwysterau sydd ar droed/Mwyaf Diweddar - Dylech gynnwys Cymwysterau Proffesiynol
Enw’r Ysgol/Coleg/Sefydliad Addysg/
Corff Dyfarnu

Cymhwyster
(gan gynnwys gradd)

Dyddiad Cyflawni

Llawn amser, rhan-amser
neu ddysgu o bell

3.2 Aelodaeth o Sefydliadau (lle bo’n berthnasol)
Nodwch enw'r Corff/Gymdeithas Broffesiynol yr ydych yn aelod ohono/i, lefel eich aelodaeth, dyddiad ymaelodi,
y dyddiad pan ddaw eich aelodaeth i ben (os yw’n berthnasol), a’ch rhif cofrestru.
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4. Gwybodaeth am Gyflogaeth a Phrofiad

Cyflogwr

Swydd

Natur y Gwaith (nodwch ai Llawn Amser/Rhan Amser)

Dyddiadau
O
I

5. Geirda
Rhowch fanylion un canolwr, os gwelwch yn dda. Dewiswch rywun sydd â gwybodaeth am eich gallu academaidd
neu broffesiynol.
Enw'r Canolwr

Cyflogwr/Sefydliad

Teitl y Swydd

Cyfeiriad e-bost

Rhif Ffôn

6. Cyllid: Sut rydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau? (Ticiwch UN blwch yn unig)
Mae gennyf ysgoloriaeth/grant

Rhowch enw'r unigolyn neu'r sefydliad sy’n ariannu eich ysgoloriaeth/grant

Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth/grant

Rhowch enw'r unigolyn neu'r sefydliad sy’n ariannu eich ysgoloriaeth

Byddaf yn cael fy ariannu gan fy nghyflogwr

Rhowch enw a chyfeiriad eich cyflogwr

Byddaf yn gwneud cais am le a ariennir gan y GIG
Byddaf i (neu fy nheulu) yn ariannu
fy astudiaethau
Byddaf yn ariannu fy astudiaethau mewn
ffordd arall

Rhowch fanylion, os gwelwch yn dda:

7.Ymgeiswyr nad ydynt o’r UE/AEE sydd yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd
A oes gennych fisa sy'n rhoi caniatâd i chi fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig heb gyfyngiadau amser? Oes*
Ar ba ddyddiad y daethoch chi gyntaf i’r Deyrnas Unedig?

Diwrnod

Mis

Nac oes

Blwyddyn

At ba ddiben y daethoch chi i’r Deyrnas Unedig (e.e. addysg, gwaith ac ati?)
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8. Datganiad Personol
Rhowch wybodaeth sy’n berthnasol i’ch cais i gael eich derbyn. Er enghraifft, pam yr ydych yn dymuno astudio’r modiwl hwn?
Pa fanteision rydych chi’n disgwyl eu cael o hynny? Pa sgiliau a phrofiad sydd genych sy’n eich gwneud yn ymgeisydd addas?
Sut rydych chi’n gobeithio defnyddio'r dysgu?

(Gallwch barhau ar ddalen ar wahân os oes angen)
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9. Cymhwysedd yn y Gymraeg/Saesneg
Fy iaith gyntaf yw:

Saesneg

Cymraeg

Iaith arall

Oes gennych chi unrhyw rai o’r cymwysterau canlynol yn Saesneg?

Cymhwyster*

Gradd/sgôr

Dyddiad yr arholiad

Lefel TGAU 10
IELTS
TOEFL

* Bydd disgwyl i ymgeiswyr nad Cymraeg
neu Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu
tystiolaeth eu bod wedi cyrraed y lefel
ofynnol o gymhwysedd Saesneg er mwyn
astudio’r modiwl dan sylw
(e.e. llungopi o'r dystysgrif).

Eraill (e.e. gradd gyntaf drwy gyfrwng
y Saesneg)

10. Sut dysgoch chi am y cyfle hwn ym Mhrifysgol Caerdydd?
Gwefan

Prosbectws

Cyn-fyfyriwr DPP

Argymhelliad Proffesiynol

Ar lafar

Y Cyngor Prydeinig

Hysbyseb (rhowch fanylion)
Arall (rhowch fanylion)

10. Rwy’n cadarnhau bod yr wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon, hyd eithaf fy ngwybodaeth, yn wir ac yn gywir ymhob ffordd,
ac na hepgorwyd unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani na gwybodaeth bwysig arall:
Llofnod yr Ymgeisydd:

Dyddiad:

Printio Enw:

Gofalwch eich bod yn llofnodi’r ffurflen gais hon a’i dyddio, ac yn cynnwys copïau
o’r tystysgrifau cymhwyster/ trawsgrifiadau perthnasol. Sylwch y gallwn dderbyn llofnod
electronig yn gadarnhad ar gyfer adran 10 o’r ffurflen.
Dychwelwch y ffurflenni gorffenedig a’r gwaith papur i’r:
Uned DPP
Prifysgol Caerdydd
21-23 Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG
eu drwy e-bost i: train@caerdydd.ac.uk

I gael cyngor ynghylch llenwi’r ffurflen hon, cysylltwch â’r Uned DPP ar 029 2087 5274
Deddf Diogelu Data 1998. Bydd Cofrestrfa’r Brifysgol yn prosesu’r data hwn at ddibenion Gweinyddu Addysgol yn unol â Pholisi Diogelu Data’r
Brifysgol a’ch hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Gellir defnyddio Data Recriwtio hefyd ar gyfer canfod myfyrwyr posibl a gweinyddu
ymgyrchoedd hyrwyddo. Bydd ar gael i’n Swyddfa Ryngwladol, adrannau gweinyddol ac academaidd perthnasol, ac i asiantau sydd dan
gontract gyda’r Brifysgol ar gyfer prosiectau penodol sy’n gysylltiedig â recriwtio.

Tudalen 5

