
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

Newyddiadurwr darlledu gyda chyflog sy’n 
amrywio o £30,000 i £60,000 yn dibynnu ar 
brofiad.

Ymchwilydd Academaidd - Mae cyflogau 
ymchwilwyr ôl-ddoethurol yn amrywio o 
£27,000 i £39,000.

Gall athrawon ennill hyd at £37,320 a hyd at 
£100,000 os ydynt yn dewis gwneud cais am 
swyddi rheoli.

Gall AS ennill £79,468 y flwyddyn ynghyd â 
threuliau.

Y cyflog cychwynnol wrth ymuno â’r RAF yw 
£15,985, a gallai Comodor yr Awyrlu dderbyn 
£113,794 y flwyddyn.

Mae’n debygol y gallech ennill dros £45,000 
ar ôl 5 mlynedd fel ymchwilydd gwleidyddol.

Mae hanes yn cael ei ystyried yn un o’r 10 
gradd fwyaf cyflogadwy gan y Daily Telegraph.

Gall brigadydd yn y fyddin ennill cyflog o 
£104,000.
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PYNCIAU CRAIDD HANFODOL

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Astudiaethau Crefyddol

Hanes

Dylech ddewis o leiaf un o’r pynciau 
canlynol:

LLWYBR Y DYNIAETHAU 

PYNCIAU A ARGYMHELLIR 
YMHELLACH

BAGLORIAETH 
CYMRU

GWEITHGAREDDAU 
CYFOETHOGI

Llenyddiaeth Saesneg

Saesneg Iaith a 
llenyddiaeth

Daearyddiaeth

Cymdeithaseg

Seicoleg

Y Gyfraith

Cymraeg/Ffrangeg/
Sbaeneg

Y Rhaglen Seren

Ewch i brifysgolion lleol a 
chenedlaethol am ddosbarthiadau 
meistr mewn amrywiaeth o bynciau 
cyfoes a heriol.

Cynigir cyfleoedd profiad gwaith, 
cysgodi a lleoliadau gwaith gydag 
amrywiaeth o brifysgolion partner, a 
diwydiannau partner, er enghraifft 
Social Mobility Foundation a rhaglen 
gysgodi Prifysgol Sutton Trust.

Cyfleoedd i fynychu perfformiadau 
Theatr, treialon Cyfraith ffug, 
Dadleuon yn y Senedd, Llywodraeth 
Cymru, ymweliadau â themlau lleol

Bod blwyddyn, ceir cynnig i fynd 
ar daith tramor i amgueddfa cofeb 
Rhyfel Auschwitz yng Ngwlad Pwyl.

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.



DYNIAETHAU 
LWYBRAU GYRFA

ARBENIGOL

Bargyfreithiwr (y gyfraith yn ofynnol)

Cyfreithiwr (y gyfraith yn ofynnol)

Newyddiadurwr

Athro

Rheoli Busnes

Arbenigwr Ariannol

GWASANAETHAU 
MEWN LIFRAI

Y Lluoedd Arfog

Swyddog yr Heddlu

Diffoddwr Tân

LLYWODRAETH

Gwasanaeth Sifil

Cynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd

Arbenigwr Deallusrwydd

Ymchwilydd Gwleidyddol

Llywodraeth Leol

Swyddog y Cyngor

Gwleidydd

PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN

CYFEIRIADAU

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/broadcast-journalist 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/academic-researcher 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/secondary-school-teacher 

https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/pay-mps/ 

http://www.armedforces.co.uk/rafpayscales.php#.YAqZnej7Q2w
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