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Croeso

i Goleg Caerdydd a’r Fro
Mae’r canllaw hwn i gyrsiau Addysg Uwch (AU) yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro
(CAVC), yn cynnwys yr holl wybodaeth am astudio ein cyrsiau lefel prifysgol. Mae
CAVC yn cynnig ystod o gymwysterau AU mewn partneriaeth â phrifysgolion
arbenigol mewn amrywiaeth eang o bynciau, o gymwysterau HNC i gyrsiau TAR.
Rydym yn cydweithio â phrifysgolion i ddod â’r cyrsiau hyn i chi ac rydym yn
ymfalchïo yn y cymorth rhagorol a gynigwn i’n myfyrwyr. Mae’r coleg mewn sefyllfa
eithriadol i ddatblygu cyrsiau sy’n diwallu anghenion cyflogwyr yn y rhanbarth ac
mae ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn darparu amgylchoedd go iawn, er mwyn
eich paratoi yn llawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.
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Ein partneriaid

Mae CAVC yn croesawu
galwadau ffôn yn Gymraeg

Pam dewis
CAVC?

Ar y Campws
ac Ar-lein

Addysg o ansawdd
Ni yw’r Coleg cyntaf yng Nghymru i
fynd drwy’r Adolygiad Ansawdd Porth
- sy’n golygu y gallwch fod yn hyderus bod eich
profiad academaidd yn cwrdd â’r safonau
ansawdd a ddisgwylir gan gwrs prifysgol. Gall y
Coleg nawr hefyd ddyfarnu ei gyrsiau Addysg
Uwch alwedigaethol ei hun.
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Addysgu personol
Mae’r Coleg yn cynnig profiad prifysgol tra
gwahanol - cedwir niferoedd dosbarthiadau
yn isel, gydag oddeutu 15 o bobl ym mhob
dosbarth, i sicrhau dull addysgu cefnogol,
personol, o ansawdd uchel.

Fel y coleg Microsoft Showcase cyntaf a’r
unig un yn y wlad rydym yn arbenigwyr ar
gyflawni dysgu ar-lein o ansawdd uchel felly beth
bynnag sy’n digwydd, rydych chi’n parhau i gael
profiad gwych ac mae’ch dysgu’n parhau.

Addysgu proffesiynol
ac arbenigol
Darlithwyr arbenigol sy’n cymryd diddordeb
llwyr yn eu diwydiannau a’r tueddiadau a’r
datblygiadau diweddaraf. Daw arbenigedd o’r Coleg
a’i brifysgolion partner.

Hyfforddi ar gyfer
yr yrfa rydych chi
ei heisiau
Cyrsiau sy’n
canolbwyntio ar yrfa
i roi hwb i’ch siawns
o sicrhau eich gyrfa
ddelfrydol
Cymorth i chi
Nodwedd allweddol o’n rhaglenni Addysg Uwch yw’r
cymorth rhagorol yr ydym yn ei ddarparu i’n myfyrwyr.
Rydym yn frwd dros ddarparu gwasanaethau cymorth
pwrpasol ac unigryw i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch amser
yma ac i wneud yn fawr o’ch potensial.

Cyrsiau Lefel Prifysgol yn CAVC cavc.ac.uk/cy/highereducation

Arbed arian
Gall aros yn agos at eich cartref wrth astudio arbed arian i chi - gyda
ffioedd cwrs yn aml yn is na’r rhai hynny mewn prifysgol, a llai o gostau
teithio a llety. Mae gan y Coleg ystod o fwrsariaethau i gefnogi eich
astudiaethau hefyd - cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Cyfleusterau
o’r radd flaenaf
Bydd gennych fynediad at ystafelloedd addysgu
penodol i’r diwydiant a chyfleusterau pwrpasol ar
bob safle ar gyfer astudiaeth Addysg Uwch. Mae
hyn yn cynnwys Canolfan AU ar ein Campws
Canol y Ddinas, nodedig, gwerth £45
miliwn. Byddwch hefyd yn gallu defnyddio
cyfleusterau’r brifysgol bartner.
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Ein
saﬂeoedd

Campws Canol y Ddinas
Ein prif ganolfan yn y brifddinas. Dim ond pum
munud ar droed o Orsaf Drenau Caerdydd
Canolog a deg munud ar droed o ganol y
ddinas. Addysgir y rhan fwyaf o’n cyrsiau lefel
prifysgol ar y campws hwn. Mae’r adeilad
16,000m2 yn Ardal Fenter Canol Caerdydd
yn cynnwys 130 o ystafelloedd addysgu,
gan gynnwys labordai arbenigol, gweithdai,
stiwdios, ystafelloedd TG, ystafelloedd
addysgu cyffredinol a dwy ganolfan ddysgu
a sgiliau fawr, y mae un ohonynt yn ganolfan
astudio bwrpasol ar gyfer AU.
Mae’r campws yn cynnig bwyty moethus ar
y safle, sba a salon, siop goffi, siop gyfleus,
campfa cryfder a chyflyru arbenigol a ffreutur.
O fewn ychydig funudau ar droed o’r adeilad
yma mae cyfleusterau arbenigol: Ar gyfer AU,
mae hyn yn cynnwys:
Academi Celfyddydau Creadigol CCAF – ein
gofod newydd penodol ar gyfer cyrsiau celf,
dylunio a chreadigol – gyda gofod stiwdio eang
a chyfleusterau arbenigol.
Canolfan Hyfforddiant Adeiladu CCAF –
canolfan arbenigol ar gyfer proffesiynau a
chrefftau adeiladu.
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Campws y Barri
Ein prif ganolfan ym Mro Morgannwg.
Mae sawl cwrs Addysg Uwch yn
cael eu dysgu ar y campws yma,
gan gynnwys Addysg, Seicoleg,
Chyfrifiadureg a Gwasanaethau
Cyhoeddus ymhlith eraill.

Campws Chwaraeon
Rhyngwladol Caerdydd
Gyda chyfleusterau ysbrydoledig,
gan gynnwys campfa, ystafelloedd
ffitrwydd, caeau 3G, trac athletau
proffesiynol, ystafelloedd dosbarth a
chanolfan ddysgu. Darperir ein cyrsiau
Addysg Uwch mewn chwaraeon yma,
lle gall myfyrwyr astudio a hyfforddi
mewn amgylchedd chwaraeon
proffesiynol o’r radd flaenaf.

Mae’r safle mawr yma’n gartref i
amrywiaeth enfawr o gyfleusterau
gan gynnwys bwyty Ystafell
Morgannwg; salon academi urbasba;
gweithdai adeiladu, gwasanaethau
adeiladu a moduro arbenigol;
llawr celf a dylunio penodol ac
amrywiaeth eang o leoliadau
addysgu a dysgu. Mae ffreutur
prysur, siop a siop goffi ar y safle
hefyd ar gyfer y dysgwyr, a digon o le
parcio ar y safle. Neu dewch ar fws
o Gaerdydd neu’r Fro a chael eich
gollwng tu allan i giatiau’r campws.
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Fy uchelgais erioed oedd bod yn Beiriannydd
Awyrennau, ers i mi fod yn yr ysgol uwchradd
roeddwn i’n gwybod mai hwn oedd y llwybr
roeddwn i eisiau ei ddilyn. Roeddwn i eisiau dod
o hyd i’r ffordd orau i gyrraedd fy nod. Rwy’n dod
o Lundain yn wreiddiol, ac yno ni fyddech yn dod
o hyd i gymaint o gyfleusterau hyfforddi ar gyfer
cynnal a chadw awyrennau. Dyna pam fy mod
wedi dewis astudio yma.
Dewisais astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r
Fro oherwydd bod ganddo gyfleuster cynnal a
chadw awyrennau gwych lle gallwch chi fod yn
ymarferol a chael profiad o sut beth yw bod yn
Beiriannydd Awyrennau go iawn. Nid oes yna
lawer o brifysgolion yn cynnig hynny.

Canolfan Ryngwladol
Hyfforddiant Awyrofod (ICAT)
Mae ein Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod yn ganolfan
ragoriaeth ar gyfer awyrofod, drws nesaf i Faes Awyr Caerdydd.
Mae’r cyfleuster gwych hwn yn gartref i gyrsiau awyrofod ar bob
lefel, gan gynnwys ein rhaglen Radd Peirianneg Awyrennau a
ddarperir mewn partneriaeth â Phrifysgol Kingston. Yn cynnwys
sied awyrennau a sawl awyren, mae ICAT yn cynnig amgylchedd
arbenigol o’r radd flaenaf i unrhyw un sy’n dymuno mynd i mewn
i’r diwydiant hwn.

Cyrsiau Lefel Prifysgol yn CAVC cavc.ac.uk/cy/highereducation

Rwyf wir wedi mwynhau dysgu’r theori a chael
y cyfle i roi hynny ar waith. Fy nghynlluniau ar
ôl i mi adael CAVC yw cael swydd fel Mecanig
Awyrennau, ennill profiad a gorffen fy modiwlau
trwydded B1 er mwyn i mi ddod yn Beiriannydd
Awyrennau trwyddedig llawn.
Andrew Kakeeto
Myfyriwr BEng (Anrhydedd) Peirianneg
Awyrennau
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Y cymorth a
ddarparwn:
Cymorth Ariannol

Gyrfaoedd

Mae cefnogaeth ariannol amrywiol ar
gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer
myfyrwyr llawn a rhan amser, gyda
benthyciadau i dalu am ffioedd hyfforddi a
chymysgedd o grantiau a benthyciadau ar
gyfer costau byw.

Mae ein Tîm Gyrfaoedd a Syniadau yn
cynnig cyngor a chyfarwyddyd gyda
cheisiadau am swyddi, profiad gwaith.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar ein
gwefan a bydd eich cymhwystra yn dibynnu
ar eich amgylchiadau personol a’ch
cwrs dewisol. Mae ein tîm gwasanaethau
cwsmer yn cynnwys ymgynghorwyr
arbenigol a all gynnig rhagor o wybodaeth
ac arweiniad yn y maes hwn. Cysylltwch â
ni am fanylion llawn, gallwch hefyd fynd i
studentfinancewales.co.uk

Darpariaeth a
chefnogaeth Gymraeg
Mae CAVC yn falch o fod yn
Gymraeg. Rydym wedi ymrwymo
i sicrhau bod dysgwyr yn parhau i
ddefnyddio a datblygu eu sgiliau Cymraeg
ac rydym yn darparu cyfleoedd i’w galluogi i
wneud hyn, yn ogystal â chyflwyno gwaith a
chael eu hasesu yn Gymraeg.

Cymorth i ddysgwyr
ag anghenion dysgu
ychwanegol
Mae ein tîm arbenigol yn ymroi i gefnogi
dysgwyr drwy gydol eu cwrs gyda chymorth
arbenigol ar gyfer anawsterau dysgu
neu anableddau corfforol, gan gynnwys
dyslecsia, dyspracsia, nam ar y clyw/golwg,
problemau symudedd, ADHD, awtistiaeth a
salwch difrifol. Gall Myfyrwyr Addysg Uwch
ymgeisio am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA).
Gallwch ddarganfod mwy drwy fynd i:
www.cavc.ac.uk/cy/hesupport, gallwch
ymgeisio am y Lwfans Myfyrwyr Anabl
cyn neu yn ystod eich cwrs, ond rydym yn
argymell eich bod yn gwneud cyn gynted ag
sy’n bosibl, gan y gall gymryd amser i gael
popeth yn ei le.

Cymorth cwnsela
Mae ein tîm cwnsela proffesiynol ar y safle
i gefnogi myfyrwyr.

Myfyrwyr rhyngwladol
Gall ein tîm profiadol gynorthwyo gyda fisâu
myfyrwyr, opsiynau llety, gofal iechyd, teithio
a llawer o agweddau eraill ar fywyd
yng Nghaerdydd a’r DU.
Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch:
international@cavc.ac.uk

Dewisais CAVC oherwydd ei fod yn agosach at
adref, yn hawdd ei gyrraedd o le rwy’n byw ac roedd
y cyfleusterau i weld yn dda iawn.
Y peth rwy’n ei fwynhau fwyaf am fy nghwrs yw’r
ffaith fy mod wedi cwrdd â grŵp mor amrywiol o
bobl. Mae cael dosbarth bach yn bendant wedi
gwneud y profiad yn well i mi. Rydych yn cael mwy
o adborth, ac mae yna lawer mwy o ryngweithio
rhyngoch chi a’r tiwtoriaid.
Mae CAVC wedi fy helpu i gyflawni fy nodau gyrfa,
rwy’n meddwl fod y tiwtoriaid yn enwedig wedi
rhoi arweiniad rhagorol i ni. Maen nhw’n rhannu
gwybodaeth gyda ni, gan edrych ar wahanol
gyfleoedd gwaith yn y sector y gallwn ni geisio
amdanynt ar ôl i ni gymhwyso.
Lisa Tawton
Myfyriwr Gradd Sylfaen mewn Rheoli Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

University Level Courses at CAVC cavc.ac.uk/cy/highereducation
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Ein
Partneriaid
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o brifysgolion arbenigol yng Nghymru a Lloegr
i ddarparu cymwysterau Addysg Uwch. Felly, er eich bod yn astudio yng Ngholeg Caerdydd
a’r Fro - byddwch yn graddio gyda chymhwyster prifysgol gan un o’n prifysgolion partner
arbenigol.
Ein prifysgolion partner:
Mae Coleg
Caerdydd a’r
Fro yn bartner
cydweithredol
i Brifysgol De
Cymru.

Sicrwydd Ansawdd
Fel y Coleg cyntaf yng Nghymru
i fynd drwy’r Adolygiad Ansawdd
Porth - gallwch fod yn hyderus bod eich
profiad academaidd yn cwrdd â’r safonau
ansawdd a ddisgwylir gan gwrs prifysgol.
Gall y Coleg nawr hefyd ddyfarnu ei gyrsiau
Addysg Uwch alwedigaethol ei hun.

Cyrsiau Lefel Prifysgol yn CAVC cavc.ac.uk/cy/highereducation

Roedd y dysgu’n wych ac roeddwn yn teimlo fy mod
yn cael fy nghefnogi’n dda iawn. Roedd yna diwtora
un i un ar gael bob amser ac roeddwn wir angen
hynny pan oeddwn yn teimlo’n ddihyder.
Roedd cyfleusterau’r coleg yn rhagorol, bob
blwyddyn roedd gennym dechnoleg ac offer
newydd y gallem eu harchwilio, ac roeddwn i’n
teimlo bod fy sgiliau wir yn datblygu trwy hynny.
Ar ôl gorffen yn CAVC roeddwn eisiau addysgu, felly
es i wneud cwrs TAR a gwneud fy lleoliad dysgu yma.
Fe wnaeth y staff fy nghefnogi i gyflawni fy nod o fod
yn ddarlithydd.
Aaron Leslie
Cyn-fyfyriwr y cwrs Gradd Sylfaen mewn Dylunio
Cynnyrch, bellach yn Ddarlithydd Dylunio Cynnyrch
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Beth allaf
ei astudio?
Gradd Sylfaen (FD)*
Caiff Graddau Sylfaen eu hastudio dros
ddwy flynedd, yn llawn amser (oddeutu
tair blynedd yn rhan-amser) ac maent yn
darparu cymhwyster annibynnol yn ogystal
â chyfleoedd dilyniant ar gyfer astudiaeth
bellach. Mae Gradd Sylfaen yn gyfwerth â
dau draean o radd baglor.
Ar ôl ichi gwblhau Gradd Sylfaen yn
llwyddiannus, byddwch yn cael cyfle i
ymgymryd â blwyddyn ‘atodol’ i ennill gradd
lawn gydag un o’n prifysgolion partner.
Mae Graddau Sylfaen yn cyfuno dysgu
academaidd a dysgu seiliedig ar waith,
a’u nod yw rhoi sgiliau a gwybodaeth sy’n
berthnasol i’r diwydiant i chi.

Diplomâu Cenedlaethol
Uwch (HNDs)
Cymhwyster sy’n gysylltiedig â gwaith a fydd
yn datblygu eich gyrfa, rhoi sgiliau ymarferol
i chi ac yn eich arwain at astudiaeth uwch.
Mae cymwysterau HND yn cymryd dwy
flynedd i’w cwblhau ar lwybr llawn amser,
ac yn gymwysterau Lefel 5, a werthfawrogir
yn fawr gan gyflogwyr. Mae cymwysterau
HND yn cyfuno dysgu academaidd, a
dysgu ymarferol a galwedigaethol a fydd yn
datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar
gyfer y gweithle.

Isod ceir canllaw i’r
gwahanol fathau o
gyrsiau a chymwysterau
Addysg Uwch a gynigir
yn CAVC.

Tystysgrifau Cenedlaethol
Uwch (HNCs)
Mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch
(HNC) yn gymhwyster galwedigaethol
lefel 4. Maent yn cymryd blwyddyn i’w
cwblhau ar lwybr llawn amser, ac yn gyrsiau
ymarferol a all eich paratoi ar gyfer naill ai’r
byd gwaith neu astudiaethau ar lefel gradd
ar ôl eu cwblhau.

Diploma Addysg Uwch
(DipHE)
Fel HND, mae Diploma Addysg Uwch
yn cymryd dwy flynedd i’w chwblhau ar
lwybr llawn amser. Mae’r ddau opsiwn yn
gyrsiau galwedigaethol ac yn cario’r un
gwerth o bwyntiau. Y gwahaniaeth yw’r
dull asesu. Mae HND ar y cyfan yn asesu
myfyrwyr mewn modd ymarferol, tra bo
DipHE yn dilyn llwybr asesu ychydig yn fwy
traddodiadol.

Cyrsiau gradd - BA (Anrh),
BSc (Anrh), BEng (Anrh)
Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnig
rhai cyrsiau gradd llawn, cyffrous.
Cânt eu darparu mewn partneriaeth
â nifer o brifysgolion ac maent yn rhoi
cymhwyster gradd llawn i chi yn eich maes
o ddiddordeb.

Cyrsiau Lefel Prifysgol yn CAVC cavc.ac.uk/cy/highereducation

Tystysgrif Raddedig
Broffesiynol mewn Addysg
(PgCE) / Tystysgrif
Broffesiynol mewn Addysg
(ProfCE)
Mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru,
mae CAVC yn cynnig y cymwysterau hyn
mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol i’ch
galluogi i ennill cymhwyster a gydnabyddir
yn genedlaethol i addysgu yn y sector ôlorfodol.

Joseff ydw i, rwy’n 19 mlwydd oed ac ar hyn
o bryd, rwy’n astudio gradd sylfaen mewn
celfyddydau perfformio. Dewisais fynd i CAVC
oherwydd fel actor rwyf eisiau gwthio fy hun
ac roeddwn i’n teimlo wrth fynd i’r coleg hwn y
gallwn i arbrofi mwy i weld pa mor bell y gallwn
i fynd fel perfformiwr. Yr uchafbwynt i mi oedd
cael gweithio gyda’r holl wahanol bobl a phan
roddir sgript i ni, pa mor wahanol y mae pobl
yn ei dehongli a sut y gallaf gymryd rhywbeth o
hynny. Rwy’n meddwl bod y tiwtoriaid wedi bod yn
gefnogol iawn, maen nhw wedi dweud wrthym am
fynd amdani a bod yn rhydd. I beidio â dal yn ôl.
Rydym wedi astudio gwahanol fathau o berfformio
fel comedi, actio corfforol ac actio llais. Mae fy
mryd ar fynd ymlaen i Brifysgol De Cymru a dilyn
gyrfa mewn actio ar y sgrin, ond rwyf eisiau gwella
yma a bod yn hollol barod ar gyfer y cam nesaf.
Joseph Cohen
Myfyriwr Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau
Perfformio

*Am ragor o wybodaeth ynglŷn â nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen gallwch gyfeirio at
Ddatganiad Meincnod Graddau Sylfaen yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA).
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Ein cyrsiau
Isod mae ein rhestr o gyrsiau Addysg Uwch. I weld manylion llawn gan gynnwys modylau,
safleoedd, partneriaid, ffioedd a mwy ewch i www.cavc.ac.uk/cy/uni
Busnes a TG
BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

Peirianneg, Adeiladu a’r Amgylchedd
Adeiledig

HND Busnes

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennau

HND Cyfrifiadura

HND Peirianneg Awyrenegol

HNC Rheolaeth Lletygarwch

HNC/D Peirianneg

Addysgu a’r Blynyddoedd Cynnar

HNC/D Llwybrau Adeiladu a’r Amgylchedd
Adeiledig: Adeiladu Sifil Eng Arolygu
Gwasanaethau Adeiladu Eng

Gradd Sylfaen Addysgu, Dysgu a Datblygu
BA (Anrh) Addysgu, Dysgu a Datblygu (atodol)

Iechyd, Gofal a Gwyddorau Cymdeithasol

Tystysgrif Broffesiynol Addysg a Hyfforddiant
ôl-orfodol

Gradd Sylfaen Arbenigaeth Chwarae Gofal
Iechyd

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol Addysg
a Hyfforddiant ôl-orfodol

Gradd Sylfaen Rheoli Gofal Cymdeithasol ac
Iechyd
Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod

Celfyddydau Creadigol
Gradd Sylfaen Cyfathrebiadau Graffeg
BA (Anrh) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
(atodol)
Diploma Addysg Uwch Perfformio
a Recordio Cerddoriaeth
Diploma Addysg Uwch Cynhyrchu
Cerddoriaeth Electronig
BMus (Anrh) Perfformio a Recordio
Cerddoriaeth (atodol)
Gradd Sylfaen Y Celfyddydau Perfformio
Gradd Sylfaen Ffotograffiaeth

Gradd Sylfaen Gofal Cymdeithasol ac
Ieuenctid
Gradd Sylfaen Seicoleg
HND Gofal Iechyd Cyflenwol
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus
Gradd Sylfaen Cyflyru, Adsefydlu a Thylino ym
maes Chwaraeon
Gradd Sylfaen Hyfforddi a Dadansoddi
Cymhwysol mewn Perfformiad Pêl-droed
HND Gwasanaethau Cyhoeddus a Brys

Gradd Sylfaen Dylunio Cynnyrch
Gradd Sylfaen Dylunydd Artist Cyfoes

*Yn amodol ar ddilysiad

HNC Artistwaith Colur Technegol,
Teledu, Ffilm a Theatr

Mae amrywiaeth yr unedau ar fy nghwrs wedi bod yn braf
iawn, ac roedd rhan o fy aseiniadau’n cynnwys ymchwil y
gwnes ei fwynhau, gan ei fod yn fodd o ddysgu annibynnol.
Fy hoff beth am y cwrs yw’r cyfleusterau sydd ar gael, a’r
ffaith ein bod yn cael mynediad atynt trwy’r amser.
Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, hoffwn symud ymlaen at gwrs
meistr mewn Fforensig Ddigidol, ac yna gweithio gyda’r
heddlu i ganfod troseddwyr seiber.

Gradd Sylfaen Celf a Dylunio Gemau

Gradd Sylfaen Ffilm

Ar ôl i mi orffen fy nghwrs lefel 3 yn y coleg, cofrestrais ar y
cwrs BSc mewn Seiberddiogelwch yn CAVC. Cefais wybod
am y cwrs lefel gradd gan fy nhiwtoriaid, ac roeddwn yn
meddwl y byddai’n llwybr diddorol iawn.

Ymwadiad: Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymdrechu
i sicrhau bod holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd
y coleg yn gywir adeg eu hargraffu. Fodd bynnag,
yn ystod y flwyddyn gall manylion cyrsiau fod yn
agored i newid adarparu. Mae’r Coleg yn cadw’r hawl
i dynnu darpariaeth yn ôl os bernir nad yw cwrs yn
ddichonadwy i’w redeg mwyach.

Cyrsiau Lefel Prifysgol yn CAVC cavc.ac.uk/cy/highereducation

Heather Curtis-Rich
Myfyriwr BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

Sut i
ymgeisio
Llawn amser
Rhaid gwneud ceisiadau am gyrsiau llawn amser drwy
UCAS (Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau).
Mae rhagor o fanylion am gyrsiau a dolenni at dudalennau
gwe UCAS perthnasol i’w gweld ar ein gwefan yn
www.cavc.ac.uk/uni

Rhan amser
Bydd angen i chi ymgeisio’n uniongyrchol i’r Coleg.
Gallwch wneud hynny drwy glicio ‘Ymgeisio Nawr’ ar y
daflen wybodaeth berthnasol i’r cwrs ar ein gwefan. Am
ragor o wybodaeth, ewch i cavc.ac.uk neu siaradwch ag
aelod o’n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr drwy ein nodwedd
Sgwrs Fyw ar ein gwefan.

Diwrnod Agored Rhithiol 24/7
Dewch i ymweld â’n Diwrnod Agored Rhithiol.
Unrhyw bryd, unrhyw ddydd, o unrhyw le!
www.cavc.ac.uk/virtualopenday

