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stori Graddio

Mae ar y cyfryngau lleol a chenedlaethol bob amser eisiau straeon diddorol am ein 
graddedigion newydd. Byddai Tîm Cyfathrebu’r Brifysgol yn falch iawn o glywed gan 
fyfyrwyr sy’n fodlon cysylltu â’r cyfryngau yn ystod yr wythnos Graddio.

Mae rhai enghreifftiau o straeon a gafodd sylw yn 
ystod seremonïau blaenorol yn cynnwys: 
• Myfyrwyr sydd wedi rhagori neu wneud gwaith 

ymchwil sy’n haeddu sylw yn y newyddion 
• “Yn groes i bob disgwyl . . .” – wedi goresgyn 

rhwystrau mawr i ennill gradd 
• Graddedigion sydd ar fin cychwyn ar bennod 

newydd – e.e. cychwyn gyrfa proffil uchel, 
taith o amgylch y byd.

Bydd y straeon hyn yn galluogi’r Brifysgol i dynnu 
sylw at eich cyflawniad a’i gyfraniad at eich 
llwyddiant. Efallai y bydd eich stori yn ysbrydoli 
pobl eraill i ddilyn ôl eich troed, a bydd hefyd yn 
helpu i godi proffil y ddisgyblaeth academaidd yr 
ydych wedi’i dilyn.

Dim ond os oes gennych stori sy’n haeddu  
sylw yn y newyddion y dylech ddychwelyd  
y ffurflen hon.

Enw’r sawl sy’n graddio:

Rhif ffôn cyswllt (cartref / symudol): 

Cyfeiriad ebost: 

Gradd:

Ysgol:

Dyddiad ac amser eich seremoni raddio: 

Eich papur newydd lleol:

Gwybodaeth sy’n haeddu sylw yn y newyddion (e.e. cyflawniadau / diddordebau myfyrwyr, etc.): 

Plîs cyflwynwch ddelwedd y gallwn ei hanfon at y cyfryngau os byddant yn penderfynu trafod eich stori.

Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a gaiff ei darparu’n cael ei defnyddio gan y Tîm Cyfathrebu i gysylltu â’r cyfryngau, ac yn cael ei defnyddio 
ar wefan y Brifysgol.  Ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. 

Dylech ddychwelyd y ffurflen hon i Brifysgol Caerdydd, Tîm Cyfathrebu, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion. Neu gallwch gysylltu â’r Tîm 
Cyfathrebu - ffôn: + 44 (0)29 2087 4499, neu ebost: communications@caerdydd.ac.uk




