
Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch.
Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn 

dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

ARGYMHELLION GYRFAOL

Yn 2020, roedd 61,669 o swyddi fel dylunydd 
graffeg ym Mhrydain, ac roedd 1,245 o’r 
swyddi hynny yng Nghymru. Mae 66.6% o 
ddylunwyr graffeg yn ddynion, a’r cyflog 
cyfartalog yw £28,100.

Roedd 42,575 o swyddi dylunio ar gael 
yn 2020, a hynny gyda dillad, ategolion, 
gwisgoedd a dylunio mewnol. Y cyflog 
cyfartalog yw £30,600. Roedd 727 swyddi 
wedi’u lleoli yng Nghymru.

Andreas Gursky, ffotograffydd tirlun, oedd 
perchennog y llun drytaf a gafodd ei werthu 
erioed. Gwerthwyd y llun am 4.3 miliwn o 
ddoleri.

Gall animeiddwyr profiadol ym Mhrydain 
ennill hyd at £36,000.

Pensaernïaeth yw un o’r graddau mwyaf 
cyflogadwy ym Mhrydain. Mae 90% o 
raddedigion yn cael gwaith o fewn 6 mis i 
raddio. 

Mae newyddiadurwr darlledu yn cael cyflog 
sy’n amrywio o £30,000 i £60,000 yn dibynnu 
ar brofiad.
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PYNCIAU CRAIDD HANFODOL

Astudiaethau 
Cyfryngau

Celf a Dylunio neu 
Ddylunio Graffeg

Ffotograffiaeth

TGCh

Mathemateg a Ffiseg  
(hanfodol ar gyfer 
Pensaernïaeth)

Dylech ddewis o leiaf un neu ddau o bynciau o’r rhestr 
graidd hon:

LLWYBR DYLUNIO A CHYFRYNGAU

PYNCIAU A ARGYMHELLIR 
YMHELLACH

BAGLORIAETH 
CYMRU

GWEITHGAREDDAU 
CYFOETHOGI

Cymdeithaseg

Seicoleg

Astudiaethau Busnes

Ffilm

Y Gyfraith

Astudiaethau Crefyddol

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth

Sbaeneg

Ffrangeg

Cymraeg

Cyfrifiadureg

Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth

Llenyddiaeth Saesneg

Drama ac Astudiaethau 
Theatr

Y Rhaglen Seren. 

Dylunio a datblygu papur newydd i 
fyfyrwyr. 

Ymweliadau â dosbarthiadau 
meistr mewn prifysgolion lleol a 

chenedlaethol. 

Cyfleoedd i gael profiad gwaith, 
cysgodi a lleoliadau gwaith. 

Teithiau tramor. 

Teithiau maes. 

Cynyrchiadau coleg. 

Her Beirianneg Chweched Dosbarth 
(i fyfyrwyr sy’n astudio Ffiseg neu 
Gyfrifiadureg Uwch Gyfrannol) 

Rydym yn argymell eich bod yn dewis pwnc arall o’r 
rhestr ganlynol i gyd-fynd â’ch astudiaethau:

Yn ystod eich astudiaethau, cewch gyfle i gwblhau 
Prosiect Unigol sy’n rhoi’r rhyddid i chi ganolbwyntio ar 
bwnc astudio o’ch dewis. Byddem yn eich annog i feddwl 
am faes ffocws sy’n ategu eich astudiaethau llwybr ac 
yn cefnogi eich dilyniant i’r brifysgol.  Bydd Bagloriaeth 
Cymru yn cyfrif tuag at bwyntiau UCAS.

Argymhellir y pynciau hyn, ond mae opsiynau eraill ar gael. (Gall y dewis 
o bynciau fod yn wahanol ar Gampysau gwahanol, gweler prosbectws 
Coleg Gwent am fanylion.)

Mae’r rhain yn enghreifftiau o weithgareddau a gallant fod yn wahanol ar bob Campws.



DYLUNIO A’R CYFRYNGAU 
LWYBRAU GYRFA

Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch.
Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn 

dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN

CYFEIRIADAU

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3D97m#h=T4l1N&page=occupation_report

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3DRGJ#h=T8NDv&page=occupation_report

https://thehhub.com/2018/11/24/highest-paid-photographers/

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/animator 

https://coursefindr.co.uk/degrees/articles/top-ten-employable-degrees/ 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/broadcast-journalist
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MARCHNATA FFILM A THELEDU OFFER

Hysbysebwr

Newyddiadurwyr neu Swyddog 
Cysylltiadau Cyhoeddus

Datblygwr Cwmni

Dylunydd Graffeg

Dylunydd Gwe

Cyfrifon Asiantaeth

Cyfarwyddwr Creadigol

Ymchwilydd y Cyfryngau

Criw Cynhyrchu Teledu

 Cynhyrchydd Radio

Sinematograffydd

Rheolwr Lleoliad

Dylunydd Gemau

Golygydd Ffilm

Animeiddiwr

Artist Graffig Symudol

Artist Effeithiau Arbennig

Dylunydd Cwmni

Dylunydd Graffeg

Dylunydd Gwe

Darlunydd


