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Ymwadiad: Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau 
a’r cyrsiau addysgol fel y disgrifir yn y prosbectws hwn. Mae’r manylion yn gywir 
adeg eu hargraffu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n 
rhedeg os nad yw niferoedd myfyrwyr yn ddigonol. Mae gan y Coleg yr hawl 
i wrthod mynediad i gyrsiau mewn rhai amgylchiadau. Gellir cynghori darpar 
fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yw’n briodol.
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CROESO
Mae Coleg Sir Benfro wedi bod yn cyflwyno graddau, HNDs, cyrsiau 
proffesiynol a lefel uwch ers dros 25 mlynedd. Mae gennym gysylltiadau 
cryf â diwydiant lleol ac mae gennym bartneriaethau academaidd gyda 
Phrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe.

P’un a ydych yn dymuno gwella sgiliau yn eich rôl bresennol, neu’n chwilio 
am newid cyfeiriad llwyr, bydd ein staff cefnogol gyda chi trwy gydol eich 
taith i sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch cwrs.

LLAWER O OPSIYNAU DYSGU AR GAEL
Mae dysgu llawn-amser, rhan-amser ac ar-lein ar gael ar draws llawer o 
wahanol feysydd pwnc. Mae prentisiaethau uwch hefyd yn dod yn fwy a 
mwy poblogaidd gyda dysgwyr a chyflogwyr oherwydd eu mecanwaith 
cyllido deniadol. 

DDIM YN SIŵR PA LWYBR SY’N IAWN I CHI? 
Os nad ydych wedi astudio am gyfnod, gall ailymuno ag addysg 
ymddangos yn frawychus. Os nad ydych yn siŵr pa lwybr sy’n iawn i chi, 
archebwch apwyntiad gyda’n cynghorwyr gyrfaoedd diduedd a fydd 
yn eich cynghori ar ba lwybr sy’n gweddu orau i’ch amgylchiadau a’ch 
dyheadau gyrfaol.

Ffoniwch 0800 9 776 788 heddiw i drefnu apwyntiad.

Rydym yn falch o ddarparu ein rhaglenni lefel gradd mewn partneriaeth â:



0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

CWRDD Â’R CHI NEWYDD.
FEL YR HEN CHI, OND LLAWER 
FWY CYFLOGADWY.

MAE’N BRYD...
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Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn arbenigo mewn hyfforddiant sy’n diwallu anghenion ein cyflogwyr lleol, 
mae hyn yn cynnwys cyrsiau mewn busnes a rheolaeth, peirianneg, cyfrifiadura, adeiladu, iechyd a gofal, 
yn ogystal ag addysgu a chelf a dylunio.

Profwyd bod cyflawni cymhwyster lefel uwch yn gwella eich rhagolygon gwaith a’ch potensial ennill 
ynghyd â chyflwyno fersiwn gwydn, hyderus ohonoch eich hun yn barod ar gyfer yr heriau newydd sydd 
o’n blaenau.

MAE LLAWER O FANTEISION WRTH DDEWIS I AROS YN LLEOL I ASTUDIO.  DYMA RAI OHONYN NHW:  

• Arbedion ariannol.
• Meintiau dosbarthiadau bach.
• Mynediad hawdd i’ch darlithwyr.
• Cefnogaeth arobryn.
• Cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer dilyniant gyrfa.
• Cymwysterau wedi’u cynllunio mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol. Mae hyn yn sicrhau eich bod 

chi’n gadael gyda’r sgiliau a’r wybodaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw.
• Mynediad at adnoddau o’r brifysgol sy’n dyfarnu.
• Mae llwybrau rhan-amser a llawn-amser yn cael eu hamserlennu i ganiatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr 

weithio’n achlysurol neu i gael profiad gwaith gwerthfawr fel rhan o’ch cymhwyster.

GRADDIO YN EGLWYS GADEIRIOL TYDDEWI
Os dewiswch astudio rhaglen radd neu Brentisiaeth Uwch gyda ni, ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus, fe’ch 
gwahoddir i fynychu seremoni raddio yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi - un o’r lleoliadau graddio gorau yn y 
DU!

ADNODDAU
Os dewiswch astudio cwrs prifysgol, neu gymhwyster lefel uwch, yng Ngholeg Sir Benfro bydd 
gennych fynediad at holl adnoddau’r Coleg yn ogystal â hwb ar-lein y Brifysgol. Byddwch hefyd 
yn gymwys i gael gostyngiad ym mhris aelodaeth o’n Ystafell Cardio newydd yn CAMPWS6.

Mae gan gampws Coleg Sir Benfro lyfrgell dda gyda llawer o gylchgronau a chyfnodolion 
busnes-i-fusnes; gallwch hefyd logi gliniaduron ac offer TG arall y gallai fod eu hangen arnoch 
chi. Mae gennym hybiau tawel, y gallwch chi eu harchebu ymlaen llaw, ystafell gyffredin AU a 
WiFi cyflym iawn.

ASTUDIAETH LEFEL UWCH
CYMWYSTERAU I GYFLAWNI EICH NODAU

CYMERWCH GIP AR.. .



CYLLID MYFYRWYR
CYLLID I GYFLAWNI EICH NODAU

CYMERWCH GIP AR.. .

CYRSIAU LEFEL GRADD

MYFYRWYR LLAWN-AMSER
Benthyciad ffioedd dysgu: Hyd at £9,000 y flwyddyn. Mae ad-daliadau yn cychwyn pan 
fyddwch chi’n ennill dros £25,000 y flwyddyn.

Cymorth cynnal a chadw: Hyd at £12,260 y flwyddyn yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw ac yn 
astudio.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru: O leiaf £1,000 - hyd at £10,124 yn dibynnu ar incwm y 
cartref.

MYFYRWYR RHAN-AMSER
Benthyciad ffioedd dysgu: Hyd at £2,625 y flwyddyn. Mae ad-daliadau yn cychwyn pan 
fyddwch chi’n ennill dros £25,000 y flwyddyn.

Cymorth cynnal a chadw: Hyd at £4,433 y flwyddyn yn dibynnu ar incwm y cartref a dwyster 
astudio.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru: O leiaf £250 - hyd at £4,500 yn dibynnu ar incwm y cartref a 
dwyster astudio.

LLWYBRAU ERAILL I LEFELAU UWCH O DDYSGU:

PRENTISIAETHAU UWCH - maent yn cynnig llwybr deniadol i ennill cymwysterau lefel uwch 
ac fe’u hariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru. Mae Prentisiaethau Uwch yn cynnwys asesu 
cymhwysedd yn y gweithle, cymwysterau sgiliau hanfodol a thystysgrif wybodaeth a all fod yn 
Radd Sylfaen neu’n HNC. Mae’n ofynnol i chi gael eich cyflogi mewn diwydiant perthnasol a 
chael caniatâd i gofrestru gan eich cyflogwr. 

CYLLID SGILIAU AR GYFER Y DIWYDIANT - gall fod ar gael i gyflogwyr sy’n dymuno i’w 
gweithwyr uwchraddio sgiliau. Yn dibynnu ar faint y cwmni / busnes, mae cymorthdaliadau 
o hyd at 70% ar gael, mae’r meini prawf cymhwysedd yn berthnasol - cysylltwch â: sfi@
pembrokeshire.ac.uk i weld a ydych chi’n gymwys.

Ewch i: cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael mwy o wybodaeth.

0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk
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PECYNNAU HYFFORDDI PWRPASOL 

Os ydych chi’n gyflogwr sydd am wella sgiliau eich gweithwyr, gallwn gynnig pecynnau 
pwrpasol wedi’u teilwra’n benodol i’ch anghenion busnes.

Mae ein pecynnau undydd pwrpasol yn costio £70 y cynadleddwr person (yn seiliedig 
ar 10 person) a gellir eu cynllunio i ganolbwyntio ar un pwnc yn fanwl neu i roi trosolwg 
o sawl maes busnes. 

Mae gan ein tîm yn Central Training ystod eang o sgiliau ac arbenigedd gan gynnwys 
Adnoddau Dynol, Marchnata, Systemau TG, Iechyd a Diogelwch, Rheolaethau Ariannol, 
Rheoli Gweithrediadau, a llawer mwy.

Mae sesiynau hyfforddi yn arloesol ac yn rhyngweithiol gan arwain at ymgysylltiad 
llawn ac mae gweithwyr yn gadael â sgiliau newydd y gallant eu defnyddio’n 
uniongyrchol yn eich busnes.

admissions.pembrokeshire.ac.uk



OS GALLWCH CHI,
GALLWCH CHI
EI WNEUD.

0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

CREU
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RHAGLENNI CELF A DYLUNIO

C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

BA (Anrh) Astudiaethau Dylunio Ll/A £9,000 3 BL

BA (Anrh) Astudiaethau Dylunio Rh/A £1,806 6 BL

Celf a Dylunio Cyn-BA Ll/A CYLLIDIR 1 BL

Cysylltwch â ni i gael pecynnau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

Ydych chi eisiau gweithio yn y diwydiannau creadigol? Ydych chi’n mwynhau ymchwil, edrych i mewn i 
ddeunyddiau, herio’ch hun, datrys problemau a chreu atebion? Os felly, gallai’r cwrs BA Dylunio hwn fod 
y cwrs i chi.

Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i chi archwilio ystod o arbenigeddau celf a dylunio. Yn y flwyddyn gyntaf 
byddwch yn gweithio trwy gyfres o fodiwlau sy’n ymdrin â Dylunio Graffig a Darlunio, Dylunio Tecstilau, 
Dylunio Ffasiwn a Dylunio 3-Dimensiwn. Yn sail i’r modiwlau hyn mae modiwlau pellach mewn 
Astudiaethau Gweledol ac Astudiaethau Cyd-destunol.

Mae’r ddealltwriaeth o ymarfer cyfoes a hanesyddol ynghyd â lliw, ffurf, gwead a chyfansoddiad - yr 
“elfennau ffurfiol” - yn gynhwysion hanfodol ar gyfer addysg unrhyw artistiaid / dylunwyr. Mae’r elfennau 
hyn yn dylanwadu’n fawr ar ein hemosiynau gan ysgogi ymatebion unigol i rinweddau esthetig y marciau 
sy’n cael eu gwneud.

Ffocws y flwyddyn gyntaf yw rhoi cyflwyniad i chi i ystod o sgiliau wrth wella eich dealltwriaeth o’r broses 
greadigol o ymchwil, datblygu dyluniad a chynhyrchu canlyniad. Mae datblygiad parhaus technegau 
a dulliau cynhyrchu newydd, ynghyd ag ymateb artistig i thema yn agor cyfoeth o gyfleoedd ymchwil 
ac yn darparu llu o syniadau dylunio. Mae’r ail a’r drydedd flwyddyn yn rhoi cyfle i ddatblygu meysydd 
arbenigol o ddewis wrth barhau i allu symud ar draws gweithdai a defnyddio cyfleusterau eraill i 
gefnogi’ch gwaith.

Mae’r prosiect mawr olaf, 6o credyd, yn y drydedd flwyddyn yn frîff hunan-gychwyn. Gallwch ddewis 
dilyn llwybr masnachol neu gelf gain. Mae canlyniadau’n deillio o ymholiad greddfol mewn ymateb i’r 
ymgysylltiad â’r deunyddiau hyn, gan ganiatáu i’r cysyniad gwreiddiol gael metamorffosis cyflawn.

admissions.pembrokeshire.ac.uk



NID YW CYFLEOEDD 
YN DIGWYDD,
RYDYCH CHI’N EU 
CREU .
CHRIS GROSSER

O weinyddu busnes i arweinyddiaeth a rheolaeth, mae dealltwriaeth gadarn o egwyddorion 
busnes yn asgwrn cefn i bob busnes ni waeth pa mor fawr neu fach ydyw.

Mae ein rhaglenni wedi’u cynllunio i’ch diweddaru chi gyda’r meddylfryd diweddaraf ym myd 
busnes sy’n newid yn barhaus.

P’un a ydych am adeiladu eich sgiliau, neu ennill cymhwyster cydnabyddedig i wella’ch 
rhagolygon gyrfa, mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio i’ch cadw un cam ar y blaen i’r 
gystadleuaeth.

ARCHWILIO
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RHAGLENNI BUSNES

0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

Prentisiaeth Uwch NVQ Lefel 4 Gweinyddu Busnes Rh/A CYLLIDIR
Prentisiaeth Uwch Lefel 5 ILM Arwain a Rheoli Rh/A CYLLIDIR
Diploma Lefel 4 Technegwyr* Rh/A £1,195 34 W
Diploma NVQ Lefel 4 Gweinyddu Busnes 5528-04* Rh/A £1,250 8-12 MIS
Diploma NVQ Lefel 5 Rheoli ac Arwain 8623-41* Rh/A £1,500 8-12 MIS
Rheoli Perfformiad ar gyfer Busnes Rh/A £TBC 5 W

Cysylltwch â ni i gael pecynnau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

*SGILIAU AR GYFER ARIANNU DIWYDIANT
Ar gyfer unigolion o statws cyflogedig (16 awr neu fwy yr wythnos), gellir rhoi cymhorthdal pellach  
i hyn trwy’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Holwch i ddarganfod mwy.



0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

MAE’R RHYNGRWYD 
YN DOD YN SGWÂR Y 
DREF
AR GYFER PENTREF 
BYD-EANG YFORY.
BILL GATES

TECHNOLEG GWYBODAETH
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C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

HND Cyfrifiadura Cymhwysol Ll/A £9,000 2 BL

HNC Cyfrifiadura Cymhwysol Rh/A £1,806* 2 BL

Modiwlau 20 credyd HNC

Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd Rh/A £602

Pensaernïaeth a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol Rh/A £602

Dadansoddi a Delweddu Data Rh/A £602

Peirianneg Gwybodaeth Rh/A £602

Technoleg a Diogelwch Rhyngrwyd Rh/A £602

Datblygu Meddalwedd Rh/A £602

Modiwlau HND 20 credyd

Datblygu Meddalwedd Uwch Rh/A £602

Datblygu Cymwysiadau Rh/A £602

Rheoli Busnes a Gwe Rh/A £602

Systemau Rheoli Cronfa Ddata Rh/A £602

Prosiect Grŵp Menter ac Arloesi Rh/A £602

Rheoli Prosiectau a Dulliau Ymchwil Rh/A £602

Cysylltwch â ni i gael pecynnau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

*SGILIAU AR GYFER ARIANNU DIWYDIANT
Ar gyfer unigolion o statws cyflogedig (16 awr neu fwy yr wythnos), gellir rhoi cymhorthdal pellach i hyn
trwy’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Holwch i ddarganfod mwy.

I’W
 G

AD
AR

N
H

AU

Mae cyrsiau cyfrifiadura ymhlith y cyrsiau mwyaf poblogaidd a astudir ledled y byd. Nod ein darlithwyr yw 
eich helpu chi i ddatblygu sgiliau ymarferol i’ch arfogi â’r wybodaeth y mae busnesau’n chwilio amdani 
ac i’ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa. Mae ein llwybrau gradd cyfrifiadura wedi’u hachredu gan 
Brifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant.

HNC/HND MEWN CYFRIFIADURA CYMHWYSOL
Mae’r rhaglenni hyn yn galluogi myfyrwyr i ddod yn alluog i reoli system yn llwyr, datblygu meddalwedd, 
gosod rhwydweithiau TG, a llawer mwy. Mae’r amrywiaeth o fodiwlau arbenigol a lleoliadau gwaith 
ymarferol yn golygu y byddwch chi’n dod yn gyfarwydd â’r arferion gwaith, ac yn dysgu’r sgiliau 
allweddol sy’n angenrheidiol i lwyddo yn y diwydiant TG. 

DILYNWCH Y LLWYBR MODIWLAIDD
Os ydych chi’n ansicr a yw Addysg Uwch ar eich cyfer chi, gallwch astudio ein rhaglen Gyfrifiadura HNC 
trwy ddull modiwlaidd. Mae pob modiwl 20 credyd yn £567. Gellir astudio uchafswm o 40 credyd mewn 
blwyddyn academaidd ar sail fodiwlaidd a byddai hyn yn arwain at ennill Dyfarniad mewn Addysg Uwch, 
yna gallai hyn gael ei ychwanegu at HNC.

admissions.pembrokeshire.ac.uk

RHAGLENNI CYFRIFIADURA



Mae’r diwydiant adeiladu yn gweld adfywiad yn y galw ac mae’r cyrsiau lefel uwch hyn wedi’u 
hanelu at y rhai sy’n chwilio am yrfaoedd mewn rheoli adeiladu, rheoli prosiectau neu reoli 
safle.

Bydd y cymwysterau galwedigaethol sefydledig hyn, sy’n cael eu parchu gan gyflogwyr, yn 
eich helpu chi i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o rolau arwain yn y diwydiant adeiladu yn 
ogystal â gweithredu prosesau adeiladu.

Mae’r cymwysterau’n cwmpasu ystod eang o fodiwlau ac fe’u cynlluniwyd i roi’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth sylfaenol i chi o gyd-destun rheoliadol, technolegol, cymdeithasol, cyfreithiol ac 
economaidd rheoli adeiladu.

Bydd cwblhau’r Radd Sylfaen neu’r HNC mewn Rheoli Adeiladu yn llwyddiannus yn eich 
galluogi i symud ymlaen i nifer o brifysgolion lle byddwch chi’n gallu ychwanegu at radd 
Baglor llawn pe byddech chi’n dymuno parhau â’ch astudiaeth ar lefel uwch. 

C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

FdSc mewn Rheoli Adeiladu a Thechnoleg* Rh/A £1,806 3 BL

HNC mewn Rheoli Adeiladu a Thechnoleg* Rh/A £1,806 2 BL

Prentisiaeth Uwch mewn Goruchwylio Adeiladu Rh/A CYLLIDIR 1 BL

*CYLLID SGILIAU AR GYFER DIWYDIANT 
Ar gyfer unigolion o statws cyflogedig (16 awr neu fwy yr wythnos), gellir rhoi cymhorthdal 
pellach i hyn trwy’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Holwch i ddarganfod mwy.

RHAGLENNI ADEILADU

CAEL GOLWG AR EIN
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0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

DIHAREB

MAE’R 
FFORDD I 
LWYDDIANT 
BOB AMSER 
YN CAEL EI 
HADEILADU.



Mae’r TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion) yn paratoi graddedigion a rhai nad ydynt yn raddedigion ar 
gyfer cyflogaeth yn y sector addysgu / hyfforddi ôl-16, gan gynnwys addysg bellach, hyfforddiant preifat, 
addysg nyrsio, hyfforddiant mewn diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus.

Cynigir y TAR hyd at Lefel 7, os nad oes gennych radd eisoes gallwch barhau i gofrestru a graddio gyda 
PCE (Tystysgrif mewn Addysg).

“Mae’r cwrs yn denu myfyrwyr o groestoriad eang o broffesiynau a grwpiau oedran. Gall grwpiau fod yn 
amrywiol - o raddedigion prifysgol i newidwyr gyrfa aeddfed.”
JULIE THOMAS, DARLITHYDD.

Rydym hefyd yn cynnig Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad. Mae’r Diploma Lefel 4 
yn cefnogi’r rhai sy’n cael eu cyflogi mewn rôl sy’n cynnwys darparu cyngor ac arweiniad arbenigol 
i gleientiaid, adrodd i uwch reolwyr, rhwydweithio â gwasanaethau cysylltiedig yn ogystal â thrafod, 
hyfforddi, gwerthuso a datblygu’r ddarpariaeth gwasanaeth.

C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)  Rh/A £1,986 2 BL

Tystysgrif mewn Addysg (PCE) Rh/A £1,986 2 BL

Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad  Rh/A CYLLIDIR

Dyfarniad Lefel 4 mewn 6317-41 Ansawdd Mewnol Rh/A £1,250 8 MIS

Tystysgrif Lefel 4 6317-42 mewn Arwain Ansawdd Mewnol Rh/A £1,986 8 MIS

Diploma Lefel 4 3569-04 mewn Cyngor ac Arweiniad Rh/A £1,986 8 MIS

0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

RHAGLENNI ADDYSG

DYSGU ADDYSGU
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NELSON MANDELA

ADDYSG YW’R ARF 
MWYAF PWERUS 
Y GALLWN EI 
DDEFNYDDIO I 
NEWID Y BYD.



ER MWYN 
LLWYDDO,
RHAID I NI GREDU 
YN GYNTAF Y 
GALLWN.

0800 9 776 788 admissions.pembrokeshire.ac.uk

ARLOESI
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Mae’r Coleg yn gweithio’n agos gyda’r diwydiant lleol i sicrhau bod ein cymwysterau peirianneg yn gyfredol 
ac yn cwrdd â safonau’r diwydiant. Mae gan fyfyrwyr fynediad at gyfleusterau peirianneg rhagorol gan 
gynnwys yr Ystafell Hyfforddi Rheolaeth Rithwir ar gyfer modiwlau diogelwch peryglus.
 
Mae cymwysterau Cenedlaethol Uwch yn darparu dysgu galwedigaethol arbenigol ar lefelau 4 a 5, gan 
adlewyrchu gofynion sefydliadau proffesiynol a chwrdd â’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer 
diwydiant.

Mae llwybr llawn-amser yr HND yn cyflwyno cyfle i fyfyrwyr naill ai raddio ar ôl dwy flynedd gyda 
Diploma (lefel 5) neu symud ymlaen i’r drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant yng 
Nghaerfyrddin.

LLWYBRAU ATODOL I BSC MEWN:
Peirianneg Modurol | Peirianneg Chwaraeon Modur | Mecanyddol a Gweithgynhyrchu | Peirianneg Fecanyddol

Er mwyn dilyn y llwybr HNC (un diwrnod yr wythnos fel arfer) bydd ymgeiswyr yn ddelfrydol yn cymryd rhan 
mewn cyflogaeth llawn-amser addas. Bydd yr elfen waith benodol yn cael ei chyflawni trwy gwblhau prosiect 
sy’n seiliedig ar ddiwydiant.

LLWYBR CYMERADWYO UWCH
Os ydych chi eisoes mewn cyflogaeth yn y sector peirianneg mae’r brentisiaeth uwch hefyd ar gael. 

C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

HND Peirianneg Fecanyddol Ll/A £9,000 2 BL

HNC Peirianneg Fecanyddol* Rh/A £1,806 2 BL

HND Peirianneg Drydanol ac Electronig Ll/A £9,000 2 BL

HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig* Rh/A £1,806 2 BL

HNC Peirianneg Systemau Pwer* Rh/A £1,806 2 BL

HNC Peirianneg Offeryniaeth* - MODEL CYFLENWI CYFUNOL** Rh/A £1,806 2 BL

HNC Peirianneg Gweithrediadau Proses* - MODEL CYFLENWI CYFUNOL** Rh/A £1,806 2 BL

Prentisiaeth Uwch mewn Peirianneg Rh/A ARIENNIR

*CYLLID SGILIAU AR GYFER DIWYDIANT
Ar gyfer unigolion o statws cyflogedig (16 awr neu fwy yr wythnos), gellir rhoi cymhorthdal pellach i hyn
trwy’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Holwch i ddarganfod mwy.
**Gweler tudalen 21 i ddarganfod mwy am ein model cyflenwi cyfunol newydd.

RHAGLENNI PEIRIANNEG

admissions.pembrokeshire.ac.uk
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BOB TRO Y BYDDWCH 
CHI’N DYSGU 
RHYWBETH NEWYDD, 
MAE STRWYTHUR EICH 
YMENNYDD YN NEWID.

OEDDECH CHI’N GWYBOD?
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GYRFA MEWN PEIRIANNEG TRWY DDYSGU AR-LEIN 
Ar ôl adeiladu enw da am hyfforddiant o safon sy’n rhychwantu dros hanner canrif, bydd Coleg Sir Benfro 
yn cynnig cyrsiau peirianneg ar-lein o fis Medi 2020. Gan weithio mewn ymgynghoriad â diwydiant lleol, 
mae’r Coleg yn datblygu dwy Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNCs), a ddilyswyd gan Brifysgol Cymru’r 
Drindod Dewi Sant, mewn Gweithrediadau Proses ac Offeryniaeth. Yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad 
ydyn nhw eisiau addysgu confensiynol yn yr ystafell ddosbarth, bydd y model hyblyg hwn yn hynod 
fuddiol i’r rheini sydd am ddod yn dechnegydd peirianneg yn y diwydiannau cynhyrchu olew a nwy neu 
fwyd a diod. Bydd pob llwybr yn dysgu ystod o ddisgyblaethau i chi a fydd yn eich helpu i ddatblygu 
sgiliau i ddatblygu’ch gyrfa trwy gyflogaeth neu tuag at radd BSc / BEng lawn.

MANTEISION DYSGU AR-LEIN:
Bydd cyflenwi hyblyg yn caniatáu i chi ddysgu o gysur eich cartref neu yn eich gweithle. Oherwydd ein 
bod yn gwerthfawrogi nad yw dysgu o bell yn addas i bawb, yn enwedig pan ydych chi’n gweithio, mae’r 
Coleg wedi datblygu model cyfunol i wneud eich taith ddysgu yn berthnasol, yn ysgogol ac yn amrywiol. 
Yn gymaint â’n bod ni i gyd yn chwilio am hyblygrwydd, weithiau nid platfform ar-lein llawn yw’r lle gorau 
bob amser ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb, dyma pam mae dull cyfun yn fodel effeithiol. Bydd yr 
HNCs yn cynnwys cyfuniad o ddosbarthiadau ystafell ddosbarth ac ar-lein; mae hyn yn gyfle i gymysgu â 
dysgwyr o wahanol ddiwydiannau, rhannu ymarfer a gwneud cysylltiadau newydd. 

SUT BYDDWCH CHI’N DYSGU:
Rhyddhau Bloc: Bydd cynnwys y cwrs yn cynnwys elfennau dysgu ymarferol. Mae gan Goleg Sir Benfro 
weithdai o safon ddiwydiannol - amgylchedd delfrydol i chi fireinio neu ddysgu technegau peirianneg 
newydd. Bydd y tri bloc y flwyddyn yn cael eu cynllunio ar gyfer sesiynau ac asesiadau labordy a 
gweithdy, darlithwyr wyneb yn wyneb ac arholiadau.

Pryd fydd y Blociau’n rhedeg?
• Medi 2020
• Ionawr 2021
• Mehefin 2021  

Ysgol FYW: yn blatfform a ddatblygwyd gan y Coleg i gynnig darlithoedd ‘amser real’. Mae hwn yn 
blatfform dan arweiniad tiwtor sy’n cynnig rhyngweithio rhwng y myfyrwyr a’r tiwtor, peidiwch â phoeni 
os na allwch wneud y ddarlith a drefnwyd oherwydd newid sifft, gallwch ddal i fyny trwy gyrchu’r sesiwn 
wedi’i recordio.  

Moodle: yn hwb dysgu ar-lein; gellir cyrchu unedau’r cwrs, y deunydd dysgu a’r adnoddau i gyd o’r fan 
hon. Gallwch chi lawrlwytho gwybodaeth am y cwrs a lanlwytho’ch aseiniadau gorffenedig trwy’r porth 
hwn. 

Cefnogaeth Tiwtor: Mae hyn yn hanfodol i’ch llwyddiant ar y rhaglen. Mae’ch holl aseiniadau wedi’u 
marcio gan diwtor, a bydd rhai ohonynt yn cael eu recordio yn asesiadau llais ac eraill yn cael eu 
hysgrifennu. Byddwn yn ymateb i’ch cwestiynau o fewn 24 awr neu lai.

SYMUD YMLAEN I NEU O LEFEL TECHNEGYDD
Mae’r cwrs ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno gweithio fel technegydd mewn dylunio peirianneg offeryniaeth 
a rheolaeth, gweithrediadau proses, cynhyrchu, cynnal a chadw, profi neu ddarganfod diffygion neu’r 
diwydiannau cyfathrebu. Ar gyfer technegwyr peirianneg sydd am symud ymlaen i rôl oruchwylio neu 
reoli, mae hyn yn ddelfrydol i danategu profiad ymarferol gydag astudiaeth academaidd. Fe’i datblygwyd 
mewn ymgynghoriad â diwydiant lleol, ac mae’n cyfuno theori a gwaith ymarferol gyda’r ffocws ar 
gymwysiadau diwydiannol.

PEIRIANNEG DYSGU CYFUNOL AR-LEIN

admissions.pembrokeshire.ac.uk



RHAGLENNI IECHYD A GOFAL

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn falch o ddarparu arfer sy’n arwain y sector yn y sectorau 
gofal iechyd, gofal plant a gofal oedolion. Mae ein holl gyrsiau wedi’u seilio ar waith ac wedi’u 
cynllunio i gyd-fynd â gyrfaoedd prysur.

I gychwyn ar un o’n rhaglenni prentisiaeth uwch bydd angen i chi gael eich cyflogi mewn rôl 
briodol mewn lleoliad priodol.

Bydd y cymwysterau hyn yn rhoi cyfle i chi adeiladu eich sgiliau rheoli a sgiliau gofal, gan eich 
galluogi i helpu mwy o bobl a symud ymlaen yn eich sector neu ennill y cymwysterau ffurfiol 
sydd eu hangen yn eich lleoliad.

Ar ôl cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus, fe’ch gwahoddir i raddio yn Eglwys Gadeiriol 
fawreddog Tyddewi. 

NEWYDD! GRADD SYLFAEN MEWN IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL
Rydym yn diweddaru ein darpariaeth yn gyson ac, ers mis Medi 2018, rydym wedi bod 
yn cynnig Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Wedi’i ddilysu gan Brifysgol 
Abertawe, mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn rolau iechyd 
a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt, neu sydd â diddordeb mewn gweithio mewn 
rolau. Darperir lleoliadau ar gyfer yr unigolion hynny nad ydyn nhw’n gweithio mewn lleoliad 
gofal iechyd ar hyn o bryd.

C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  

HYD Y 
CWRS

Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Rh/A £3,750* 2 BL

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Rheoli mewn Gofal Preswyl Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Ymarfer Uwch (Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol)

Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Gwaith Chwarae Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Ymarfer Uwch Ar gyfer Gofal, 
Dysgu a Datblygiad Plant

Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Rheoli ar gyfer Gofal, Dysgu a 
Datblygiad Plant

Rh/A CYLLIDIR

Diploma Lefel 5 Gofal Plant LD (Rheoli) 4227-08 Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC Oedolyn 3978-64 ARM Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC Oedolyn 3978-65 AM Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC Oedolyn 3978-66 AAP Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC / CYP 3978-61 (RM) Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC / CYP 3978-62 (M) Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC / CYP 3978-63 (AP) Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arwain ar gyfer Gofal Plant LD (Ymarfer 
Uwch) 4227-07

Rh/A £1,500* 8 MIS

Diploma Lefel 5 Iechyd / Diogelwch Galwedigaethol 3654-06 Rh/A £1,500 8 MIS

Cysylltwch â ni i gael pecynnau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

*CYLLID SGILIAU AR GYFER DIWYDIANT
Ar gyfer unigolion o statws cyflogedig (16 awr neu fwy yr wythnos), gellir rhoi cymhorthdal  
pellach i hyn trwy’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Holwch i ddarganfod mwy.
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C W R S LLAWN/ 
RHAN 

AMSER

FFI   
BOB BL.  
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Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Rh/A £3,750* 2 BL

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Rheoli mewn Gofal Preswyl Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Ymarfer Uwch (Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol)

Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Gwaith Chwarae Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Ymarfer Uwch Ar gyfer Gofal, 
Dysgu a Datblygiad Plant

Rh/A CYLLIDIR

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 - Rheoli ar gyfer Gofal, Dysgu a 
Datblygiad Plant

Rh/A CYLLIDIR

Diploma Lefel 5 Gofal Plant LD (Rheoli) 4227-08 Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC Oedolyn 3978-64 ARM Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC Oedolyn 3978-65 AM Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC Oedolyn 3978-66 AAP Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC / CYP 3978-61 (RM) Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC / CYP 3978-62 (M) Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arweinydd HSC / CYP 3978-63 (AP) Rh/A £1,500* 8 MIS
Diploma Lefel 5 Arwain ar gyfer Gofal Plant LD (Ymarfer 
Uwch) 4227-07

Rh/A £1,500* 8 MIS

Diploma Lefel 5 Iechyd / Diogelwch Galwedigaethol 3654-06 Rh/A £1,500 8 MIS

Cysylltwch â ni i gael pecynnau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

*CYLLID SGILIAU AR GYFER DIWYDIANT
Ar gyfer unigolion o statws cyflogedig (16 awr neu fwy yr wythnos), gellir rhoi cymhorthdal  
pellach i hyn trwy’r Prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant. Holwch i ddarganfod mwy.

DIHAREB

O CHWERWDER
LEFYD,
MAE DYN YN 
DYSGU
MELYSTER
IECHYD.
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