
 

 
Ynglŷn â’r arolwg  

   

Rydym yn gofyn i chi  gymryd rhan mewn arolwg cenedlaethol o bawb sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar o 
unrhyw brifysgol neu  goleg Addysg Uwch yn y DU. Bydd y wybodaeth a ddarparwch hefyd yn ddefnyddiol 
iawn i ni ym Mhrifysgol Caerdydd i gynghori ein myfyrwyr presennol am y cyfleoedd a allai fod ar gael iddyn 
nhw.  

   

O'r rheiny sydd wedi ennill cymwysterau ledled y DU yn 2011/12, ymatebodd 77.4% i'r arolwg. O'r rhain, 

nododd 67.4% eu bod  yn gweithio a 7.3% yn fwy eu bod yn gweithio ac astudio. Roedd 13.6% yn astudio  
ymhellach yn unig. Tybir bod 7.3% o ymadawyr yn ddi-waith. Gellir dod o hyd i fwy  o ganlyniadau yn 
www.hesa.ac.uk/ sfr192 .   

  

Os na glywn oddi wrthych chi, byddwn yn ceisio cysylltu â chi eto, o bosib dros y ffôn. Felly 

byddwch cystal â gadael i ni wybod os ydych wedi neu ar fin newid eich rhif ffôn neu gyfeiriad e-
bost. Oni allwn gysylltu â chi o gwbl, efallai y byddwn yn ceisio cael gwybodaeth am beth yr ydych 

yn ei wneud gan rywun arall naill ai yn y Brifysgol neu gan rywun trwy fanylion cyswllt yr ydych 

eisoes wedi'i darparu. Os nad ydych eisiau i ni wneud hyn, neu os nad ydych chi am roi unrhyw 
wybodaeth inni o gwbl, byddwch cystal â gadael i ni wybod hynny. Ceir manylion isod am yr hyn 

sy’n digwydd i'ch gwybodaeth chi ar ôl i chi ei danfon atom. 

   

Bwriedir cynnal arolwg dilynol ymhen tair blynedd i  gael hyd i fwy o wybodaeth am yrfaoedd cynnar y rheini 
sydd â chymwysterau addysg uwch. Efallai y gofynnir i chi gymryd rhan yn yr arolwg dilynol hwn yn ogystal,  

a gynhelir gan sefydliad gwahanol. Mae’n bosib bydd yr arolwg cyfredol yn cael ei archwilio hefyd -  i wneud 
yn siŵr ei fod wedi ei weithredu’n gywir. Os nad ydych am gymryd rhan yn yr arolwg dilynol, neu dderbyn 

cysylltiad yn ystod archwiliad, gadewch i ni wybod. Gallwch  hefyd roi gwybod i ni nad ydych eisiau cymryd 
rhan yn yr arolwg dilynol drwy roi tic yn y blwch ar ddiwedd yr holiadur. 

   

Beth fydd yn digwydd i'ch gwybodaeth  

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei chodio gan staff  Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd staff a'i chofnodi 
ar System Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr Caerdydd. Caiff holiaduron fformat papur eu storio'n ddiogel am 
gyfnod o dair blynedd at ddibenion archwilio ac ar ôl hynny byddant yn cael eu distrywio. Bydd canlyniadau'r 
arolwg yn cael eu  coladu a’u rhannu â chydweithwyr mewn Gyrfaoedd a chyflogadwyedd . Byddant yn cael 
eu rhannu hefyd gyda’ch ysgol academaidd at ddibenion cynghori presennol a gyda darpar fyfyrwyr iddynt 
fod yn ymwybodol o’r cyfleoedd a allai fod ar gael iddynt ar ôl eu hastudiaethau. Bydd manylion  cyswllt a 
dilyniant gyrfa ar gael i'r Swyddfa Alumni  i'w helpu i gynnal eich perthynas â'r Brifysgol a’ch cadw chi’n 
ymwybodol am faterion o ddiddordeb. 

Os byddai'n well gennych i beidio â chael unrhyw gyswllt gyda’r Swyddfa Alumni byddwch cystal â danfon e-

bost gyda’ch enw a rhif myfyriwr i alumni@caerdydd.ac.uk  

(Bydd dim datgelu manylion unigolyn allanol.) 

Byddwn yn anfon gwybodaeth o'r ffurflen hon i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Bydd y data 
hwn yn cael ei gysylltu â gwybodaeth arall a gedwir amdanoch fel myfyriwr, gan gynnwys gwybodaeth debyg 
roesoch pan wnaethoch ymrestru, a manylion am y  cymhwyster a enillwyd gennych. Ni ddefnyddir cofnod 
HESA  mewn unrhyw ffordd sy'n effeithio arnoch yn bersonol. 

  

mailto:alumni@caerdydd.ac.uk


Fe ddisgrifir y defnydd a wna HESA o'ch ymatebion arolwg  yn fanwl yma: 
http://www.HESA.ac.uk/dlhefpn1314 .    

  

  

  

 


