
Nyrsio a Gofal Iechyd
A ydych yn unigolyn gofalgar sydd wedi’ch 
buddsoddi yn lles pobl? Yna mae nyrsio yn 
ddelfrydol i chi. Mae wastad swyddi yng 
ngofal iechyd gan fod mwy o swyddi gwag 
na gweithwyr medrus i’w llenwi nhw. Mae’r 
swyddi yn cynnwys ffisiotherapyddion, 
bydwragedd, seicolegwyr a llawer mwy.  

Gwyddoniaeth (gan gynnwys Bio 
Wyddoniaeth a Gwyddoniaeth 
Fforensig)
Os ydych wrth eich bodd â gwyddoniaeth 
ac mae gennych ddiddordeb yn sut mae’r 

byd yn gweithio, beth am i chi arbenigo 
mewn un maes? Mae’r opsiynau’n cynnwys 
biodechnoleg, technoleg Forol, fforensig, 
ffisiotherapi a deintyddiaeth.

Y Dyniaethau a Gofal Cymdeithasol 
Os ydych yn dymuno gweithio yn y gyfraith, 
gwaith cymdeithasol neu i’r gwasanaethau 
cyhoeddus, yna bydd astudio’r dyniaethau 
yn eich helpu chi i adeiladu gyrfa yn y maes 
hwn. Mae’r diwydiant hwn yn ddelfrydol 
i chi os ydych yn mwynhau rhyngweithio 
gyda phobl a gwasanaethu’r cyhoedd. Mae’r 
swyddi yn cynnwys gweithwyr gofal, yr 
heddlu, cwnselwyr a chyfreithwyr.

LLWYBR AT RADD/
PRIFYSGOL (MYNEDIAD 
AT ADDYSG UWCH)
Eisiau astudio ar lefel prifysgol ond wedi gadael yr ysgol heb y 
cymwysterau? Yna mae ein cyrsiau mynediad at AU yn ddelfrydol 
i chi!
Nid oes cyfyngiad oedran na gofynion ffurfiol ac mae’r diploma yn cael ei gydnabod yn 
eang gan brifysgolion y DU. Wedi i chi gwblhau diploma mynediad, byddwch yn barod i 
astudio ar lefel gradd. Rydym yn cynnig cyrsiau mewn nyrsio, gofal a gwyddoniaeth. 

(source Careers Wales)

Hyd PDBG CN PP

Mynediad at Wyddoniaeth Fforensig / Bio-wyddoniaeth 1 flwyddyn

Mynediad at Nyrsio ac Iechyd Lefel 3 1 flwyddyn

Mynediad at AU - Gwyddoniaeth / Biowyddoniaeth 
Lefel 3

1 flwyddyn

Mynediad at y Dyniaethau a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 1 flwyddyn

Mynediad at AU - Gwyddor Feddygol ac Iechyd 1 flwyddyn

Sgiliau Astudio Ymhellach Lefel 2 1 flwyddyn

Beth allaf i ei astudio, ac ymhle?

Ymgeisiwch ar-lein nawr ar www.coleggwent.ac.uk | admissions@coleggwent.ac.uk | 01495 333777 (Croesawn alwadau yn Gymraeg) 
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