
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

Mae cyflogau seicolegwyr clinigol cymwys 
yn dechrau ar £37,570, a gall rheolwyr 
gwasanaethau seicoleg ennill hyd at £103k.

Yn 2020, roedd 79,954 o swyddi fel 
gweithwyr cymdeithasol ym Mhrydain, gyda 
chyflog cyfartalog o £39,800. Roedd 78.2 o’r 
swyddi hyn yn cael eu gwneud gan fenywod.

Yn 2020, roedd 32,058 o swyddi fel 
seicolegwyr ym Mhrydain, gyda chyflog 
cyfartalog o £50,600. Mae 83.4% o 
seicolegwyr yn fenywod. 

Yn 2020 roedd 716,219 o swyddi nyrsio ym 
Mhrydain. Roedd 89.2% yn cael eu gwneud 
gan fenywod, a 10.8 gan ddynion. Y cyflog 
cyfartalog ar gyfer nyrs yw £37,800 y 
flwyddyn.  

Gall rheolwyr gwasanaeth gweithwyr 
ieuenctid ennill dros £40,000 y flwyddyn. Yn 
2020, roedd 72,519 o swyddi fel gweithwyr 
Ieuenctid a Chymunedol ym Mhrydain, ac 
roedd y mwyafrif o’r swyddi yn y maes (70%) 
yn cael eu gwneud gan fenywod. 

Roedd 8,076 o swyddi fel swyddog prawf ledled 
Prydain yn 2020, ac roedd 321 o’r swyddi hynny 
yng Nghymru. Y cyflog cyfartalog ar gyfer 
swyddog prawf yw £37,700.

Yn gyffredinol, mae cyflog therapyddion 
lleferydd ac iaith gyda’r GIG yn dechrau ar 
£21,000 y flwyddyn.

Mae seicolegwyr clinigol yn tueddu i weithio 
gydag un grŵp penodol o gleientiaid, megis 
plant neu bobl gydag anableddau dysgu.

Mae 50% o raddedigion ym maes cymdeithaseg 
yn cael swyddi proffesiynol neu fel rheolwyr.
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PYNCIAU CRAIDD HANFODOL

Cymdeithaseg

Seicoleg

LLWYBR GWYDDORAU 
CYMDEITHASOL

PYNCIAU A ARGYMHELLIR 
YMHELLACH

BAGLORIAETH 
CYMRU

GWEITHGAREDDAU 
CYFOETHOGI

Troseddeg

Llenyddiaeth Saesneg

Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth

Astudiaethau Crefyddol

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth

Hanes

Astudiaethau Busnes neu 
Economeg

Mathemateg

Bioleg

Y Gyfraith

Daearyddiaeth

Astudiaethau cyfryngau

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 gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ymchwil seicoleg 
prifysgolion. 

Rydym yn eich argymell i ddewis o leiaf un pwnc pellach 
o’r rhestr ganlynol i gyd-fynd â’ch astudiaethau:

Dewiswch un neu ddau bwnc craidd:

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.



GWYDDORAU CYMDEITHASOL 
LWYBRAU GYRFA

GOFAL CYMDEITHASOL 
A LLESIANT

Gweithiwr Cymdeithasol

Seicolegydd

Athro

Swyddog yr Heddlu

GOFAL IECHYD

Therapydd Lleferydd

Therapydd Galwedigaethol

Nyrs

Seiciatrydd

Seiciatrydd Clinigol

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.

CYFEIRIADAU

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/clinical-psychologist

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BbpN#h=Rv95q&page=occupation_report

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BbpN#h=Rv95J&page=occupation_report

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BYT8#h=RtLd8&page=occupation_report 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/youth-worker

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

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3GJrh#h=TRDvv&page=occupation_report
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PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN


