RHAN 5: DEWISIADAU CWRICWLWM (I’w ddefnyddio os yn rhagargraﬀedig)
At ddefnydd staﬀ yn unig

Ffurflen Gofrestru
2018-2019

Statws preswyl

Math o Gyllid

Categori Myfyriwr

Lefel Gofrestru

Matriciwleiddio Gweithredydd

Dyddiad

PEDE gan

Dyddiad

Llenwch y darnau gwyn ar y ﬀurflen hon mewn PRIFLYTHRENNAU gan ddefnyddio ysgrifbin du neu las. Gofynnir i chi wirio a chywiro unrhyw wybodaeth sydd wedi cael ei
rhagargraﬀu ar eich rhan.
Rhaid dychwelyd y ﬀurflen hon i’r Brifysgol er mwyn cwblhau eich cofrestriad. Ni allwn brosesu eich cofrestriad os nad ydy’r ﬀurflen wedi’i chwblhau’n gywir gyda’ch llofnod chi
(rhan 4) a llofnod awdurdodi gan academydd (rhan 7).

RHAN 1: MANYLION PERSONOL (Cyfrinachol)
1

6

2

RHOWCH EICH ENW'N LLAWN FEL Y MAE'N YMDDANGOS AR
DDOGFENNAU SWYDDOGOL (ee tystysgrif geni, pasbort)

Rhif Cyfeirnod Myfyriwr Prifysgol De Cymru
Fel y’i hargraﬃr ar eich Cerdyn Adnabod.

Cyfenw / Enw Teuluol
Rhif Dysgwr Unigryw (ULN) os yn gymwys
Enw Cyntaf

Os ydych wedi derbyn ULN yn y gorﬀennol.

Enw(au) Canol

Rhif Cyfeirnod Athro (rhif DfES gynt) os yn gymwys

3
Os ydych wedi derbyn un gan y GTCE/GTCW yn y gorﬀennol.

© Hawlfraint Prifysgol De Cymru. Cedwir pob hawl. Mae’r ﬀurflen
hon yn aros fel eiddo Prifysgol De Cymru.
UKPRN 10007793

4

At sylw staﬀ academaidd: Os yw’r rhan hwn yn rhagargraﬀedig, dewiswch y modiwlau priodol a nodi’r cyfanswm o gredydau. Os na,
cwblhewch ran 6.

RHAN 6: MANYLION CWRS A MODIWLAU I’w gwblhau os nad yw’r ﬀurflen gofrestru yn rhagargraﬀedig
Sesiwn Academaidd

Teitl y Cwrs
Côd y Cwrs e.e. GBHF017

2018

*

Côd nodi e.e. GBHF017GA_1*

Dull mynychu

Lleoliad

Llawn-amser
7

Dyddiad cychwyn

Dyddiad gorﬀen

Blwyddyn/Cyfnod y Cwrs

Blwyddyn/Cyfnod y Myfyriwr

Rhan-amser
Dysgu o Bell

Prawf Hunaniaeth:
Heb ei ddarparu
Pasbort
Trwydded yrru
Cerdyn Adnabod neu
ddull adnabod
Cenedlaethol arall
Cerdyn Yswiriant
Gwladol
Tystysgrif o Hawl i
Nawdd

Gwiriwyd gan:
Cerdyn Credyd/Debyd Banc
Diogelwch Ffotograﬃg
Trwydded ar gyfer eich
gweithle presennol
Cerdyn Adnabod Gwasanaeth
y Lluoedd Arfog
Ail-gofrestru myfyriwr
adnabyddus
Arall

Teitl a chôd y modiwl e.e. EF0S009
Sgiliau am Fusnes

Gwerth mewn
Credydau

Benyw

Arall

Teitl
(e.e. Mr, Mrs, Miss, Ms)

Dyddiad Geni
Cyfenw pan yn 16 oed
Enw Ffafriol
(e.e. Daf, Budd)

Cyfeiriad Cartref

Rhif Cefnogaeth Myfyriwr y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Gellir dod o hyd i’r rhif ar ddogfen Cyngor ar Dalu’r Brifysgol neu’r Coleg a
anfonwyd atoch gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr e.e. ABCD12345678X.

L

L

L

L
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Rhif CAS Fisâu a Mewnfudo y DU/Y Swyddfa Gartref
(Myfyrwyr Rhyngwladol Haen 4 yn unig)

Rhif Pasbort

Rhif Fisa Haen 4

Dyddiad cyhoeddi’r pasbort

Fisa Haen 4 yn ddilys o

Dyddiad terfyn y pasbort

Fisa Haen 4 yn ddilys hyd

Cenedligrwydd Enw’r wlad lle rydych yn ddinesydd cyfreithiol (e.e. y DU,
Iwerddon, Ffrainc, Maleisia)

Man Preswyl
Enw’r wlad lle’r oedd eich cyfeiriad cartref parhaol 6 mis cyn i chi gofrestru.

Côd Post
Rhif Ffôn
Rhif Ffôn Symudol

XF – Lloegr
XH – Yr Alban
Arall

XG – Gogledd Iwerddon
XI – Cymru

Manylion Eich Perthynas Agosaf (i’w defnyddio mewn argyfwng yn unig)
Gofynnir i chi gadarnhau y byddwch yn hysbysu eich perthynas agosaf trwy roi tic yn y blwch

Cyfeiriad Ebost Gartref
Cyfeiriad yn Ystod y Tymor

Enw
Perthynas i Chi (dewisol)

Côd Post
Rhif Ffôn
Eich Tarddiad Ethnig
Côd Post
Rhif Ffôn

RHAN 7: AWDURDODIAD ACADEMAIDD Dylech nodi: ni ellir derbyn ﬀurflenni wedi'u llungopïo
AM RESYMAU’N YMWNEUD AG ARCHWILIAD NI ELLIR PROSESU’R COFRESTRIAD HWN HEB LOFNOD AWDURDODEDIG GAN AELOD O
STAFF ACADEMAIDD. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi dewis cyfuniad dilys o fodiwlau sy’n cynrychioli digon o gredydau academaidd ar gyfer y flwyddyn
2018-19, a bod y modiwlau hyn yn rhan o’r cynllun dysgu dilys ar gyfer y cymhwyster hwn. Rwy’n awdurdodi cofrestriad y myfyriwr ar y cwrs.

Enw (printiwch)

Llofnod

Rhif Cerdyn Adnabod Staﬀ

Dyddiad

Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â Swyddfa’ch Campws

Gwryw

Cyfeiriad

Total enrolled credit

*

Rhyw

Rhif Ffôn Symudol
Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio eich llety yn ystod y tymor
orau?(ticiwch UN blwch yn unig)
Eiddo a’i cynhelir gan y sefydliad, e.e. Neuaddau Preswyl
Cartref rhiant / warcheidwad
Arall
Nid yn mynychu’r sefydliad, e.e. blwyddyn dramor
Cartref fy hun
Llety arall wedi’i rentu
Neuaddau sector preifat

Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio’ch tarddiad ethnig orau?

Gwyn
Du neu Brydeiniwr/aig
D(d)u - Caribïaidd
Du neu Brydeiniwr/aig
D(d)u - Aﬀricanaidd
Cefndir Du Arall
Asiaidd neu Asiaidd
Prydeinig – Indiaidd
Asiaidd neu Asiaidd
Prydeinig – Pacistanaidd
Asiaidd neu Asiaidd
Prydeinig –
Bangladeshaidd

Tsieineaidd
Cefndir Asiaidd Arall
Cymysg - Gwyn a Charibïaidd Du
Cymysg - Gwyn ac
Aﬀricanaidd Du
Cymysg – Gwyn ac Asiaidd
Cefndir Cymysg Arall
Cefndir Ethnig Arall
Sipsi neu Deithiwr
Arabaidd
Nid wyf yn dymuno ateb
Anhysbys

Parhad ar y dudalen nesaf.

RHAN 1: MANYLION PERSONOL (Cyfrinachol) parhad o’r dudalen flaenorol

RHAN 3: CYMWYSTERAU Rhowch fanylion eich tri chymhwyster uchaf (Myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn unig).

Anabledd.

Corﬀ Dyfarnu

Lefel y Cymhwyster

Pwnc

Blwyddyn

Gradd

e.e. CBAC

e.e. Lefel A, HNC

e.e. Hanes, Cymraeg

e.e. 2017

e.e. A

Crefydd neu Gred (ticiwch UN blwch yn unig)

Dim anabledd y gwn amdanynt
Dau neu fwy o amhariadau a/neu anhwylderau meddygol
Anhawster dysgu penodol fel dyslecsia, dyspracsia neu
Anhwylder Diﬀyg Canolbwyntio
Amhariad cymdeithasol/cyfathrebu fel syndrom Asperger/
anhwylder sbectrwm awtistiaeth arall
Salwch neu gyflwr iechyd hir dymor fel cancr, HIV, clefyd
siwgr, clefyd y galon, neu epilepsi

Dim Crefydd
Bwdhaidd
Cristnogol
Hindŵaidd
Iddewig

Mwslimaidd
Sicaidd
Ysbrydol
Unrhyw grefydd neu gred arall

Nid wyf yn dymuno ateb

Hunaniaeth Rhyw (Ydy eich Rhyw yr un fath ar un a nodwyd ar adeg eich geni?)
Ydy
Nac ydy
Nid wyf yn dymuno ateb
Gogwydd Rhywiol

RHAN 4: DATGANIAD Y MYFYRIWR (darllenwch y rhan hwn yn ofalus cyn arwyddo)

(ticiwch UN blwch yn unig)

Anhwylder iechyd meddyliol fel iselder, sgitsoﬀrenia neu
anhwylder pryderu

Deurywiol
Dyn Hoyw
Menyw Hoyw / Lesbiad

Amhariad corﬀorol neu symudol, fel anhawster defnyddio
breichiau, neu ddefnyddio cadair olwyn neu faglau

Gwahanrywiol
Arall
Nid wyf yn dymuno ateb

Byddar neu nam difrifol ar y clyw

Pobl sy’n Gadael Gofal / Statws Gofal

Dall neu nam difrifol ar y golwg na’i gywirir gan sbectol

(e.e. Ydy eich awdurdod lleol wedi darparu llety neu ofal i chi?)

Yn gadael
Ddim yn gadael
gofal
gofal
Ydych chi'n ofalwr?

Anabledd, amhariad neu anhwylder meddygol na’i
restrir uchod

Rwy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)
NID wy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Ydw

Yr Iaith Gymraeg (ticiwch UN blwch yn unig)
Drwy asesiad eich hunain, ydych chi’n ystyried eich hunain yn:
Siaradwr Cymraeg rhugl
Siaradwr Cymraeg ond nid yn rhugl
Ddim yn siarad Cymraeg
Hoﬀwn dderbyn gohebiaeth swyddogol yn
Saesneg
Cymraeg
Yn orfodol i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru

Hunaniaeth genedlaethol 2
(ticiwch UN blwch yn unig)

Prydeinig
Seisnig
Gwyddelig
Albanaidd
Cymreig
Arall
Nid wyf yn dymuno ateb

Er mwyn cefnogi eich llwybr dysgu, hoﬀai’r Brifysgol ddefnyddio’r wybodaeth, yn ddienw, yr ydych wedi ei gyflwyno sy’n ymwneud a’ch ethnigrwydd
fel rhan o’i Raglen Dadansoddi Dysgu. Bydd y wybodaeth hon yn caniatáu’r Brifysgol i wella ei addysgu a gwasanaethau cefnogi i chi a myfyrwyr
eraill. Gweler y manylion llawn yn ein ‘Llyfryn Gwybodaeth Dadansoddi Dysgu’.
Rwy’n rhoi caniatâd i’r Brifysgol ddefnyddio, yn ddienw, fy ngwybodaeth ethnigrwydd i’w ddefnyddio fel rhan o’r Rhaglen Dadansoddi Dysgu
Nid wyf yn rhoi caniatâd i’r Brifysgol ddefnyddio fy ngwybodaeth ethnigrwydd i’w ddefnyddio fel rhan o’r Rhaglen Dadansoddi Dysgu
Efallai y bydd y Brifysgol am anfon manylion cyrsiau pellach a all fod o ddiddordeb i chi. Os hoﬀech dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd dysgu
pellach yn y Brifysgol, ticiwch y blwch hwn

Nac Ydw

Ym mha fath o sefydliad buoch chi’n astudio ynddo gynt?

Deddf Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2010
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cynhwysol. Nid ydym yn gwahaniaethu’n annheg, naill ai’n uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol, yn erbyn aelodau o’n cymuned ar sail y Nodweddion Gwarchodedig a’u nodwyd yn y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

(ticiwch UN blwch yn unig)

Ysgol Wladol yn y DU
Ysgol Annibynnol yn y DU
Coleg Addysg Bellach yn y DU

Os oes gennych anabledd, byddwch gystal â dewis categori sy’n disgrifio’ch amgylchiadau orau. Byddwn yn ymdrin â’r wybodaeth hon fel data
personol categori arbennig dan amodau’r GDPR a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Cysylltwch â Chynghorydd Anabledd ddsadviser@southwales.ac.uk
os oes gennych chi unrhyw bryderon yr hoﬀech chi eu trafod ynglŷn â datgelu anhwylder iechyd neu anabledd. Bydd y wybodaeth a datgelir yn
galluogi’r Brifysgol i gyflenwi cefnogaeth benodol a phriodol i’ch anghenion chi, a bodloni oblygiadau adrodd. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Anabledd a
Dyslecsia ddsadviser@southwales.ac.uk am gyngor a chefnogaeth, yn cynnwys darpariaethau penodol ar gyfer arholiadau. Efallai eich bod yn
gymwys ar gyfer derbyn arian ychwanegol ar gyfer prynu oﬀer a chael cymorth gyda’ch astudiaethau. Gelwir yr arian hwn yn Lwfans Myfyrwyr Anabl
http://dds.southwales.ac.uk/dsa/ a gall fod ar gael i fyfyrwyr sydd ag ystod o anhwylderau yn cynnwys anhwylderau iechyd meddyliol, dyslecsia ac
anhwylderau iechyd fel clefyd y siwgr ac epilepsi.

Sefydliad Addysg Uwch yn y DU
Sefydliad y tu allan i’r DU

Eich Hunaniaeth Genedlaethol e.e. Cymreig / Prydeinig

(ticiwch UN blwch yn unig)

Nid wyf yn dymuno
ateb

(gofalwr yw rhywun sy'n gofalu, yn ddi-dâl, am ﬀrind neu aelod o'r teulu sydd o
ganlyniad i salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth, yn methu
ymdopi heb eu cefnogaeth. Nodwch y byddai hyn yn ychwanegol at gyfrifoldebau
gofal arferol a fyddai gan riant dros blentyn dibynnol)

Lwfans Myfyrwyr Anabl
(os oes gennych anabledd, ticiwch UN blwch yn unig)

Hunaniaeth genedlaethol 1

Cyfrinachedd a Deddf Diogelu Data
Cedwir gwybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych a'r hyn a geir gan ﬀynonellau eraill ynglŷn â'ch astudiaethau yn ddiogel ac fe'i defnyddir gan y
Brifysgol yn ystod cofrestru ac ar ôl i chi adael y Brifysgol am amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys gweinyddu'r holl gofnodion academaidd,
gwasanaethau cymorth myfyrwyr (gan gynnwys y rhai hynny sy'n ymwneud ac iechyd a lles), gwasanaethau gyrfaoedd a gweithredu Rheoliadau a
Gweithdrefnau'r Brifysgol. Defnyddir y wybodaeth hefyd ar gyfer ymchwil a llunio ystadegau a gweinyddu Alumni. Mae hysbysiad prosesu llawn y
Brifysgol ar gael ar wefan y Brifysgol http://uso.southwales.ac.uk/ig/dp/ neu fel copi wedi'i argraﬀu wrth gysylltu â'r Brifysgol ar 00 44 (0) 1443
482966.

Dyddiad gadael y Sefydliad

Prydeinig
Seisnig
Gwyddelig
Albanaidd
Cymreig
Arall
Nid wyf yn dymuno ateb

Oes gennych chi radd lefel Anrhydedd?
Oes
Nac Oes

Myfyrwyr rhyngwladol o’r tu allan i’r UE
Mae'n ofynnol i bob myfyrwyr sy'n dod i astudio ar ein campysau yn y Deyrnas Unedig ac sy’n dod o'r tu allan i'r EU:
• ddal fisa dilys sy'n eu galluogi i astudio yn y Brifysgol neu
• ddal fisa Haen 4 a noddir gan y Brifysgol

Addysg Rhieni
Mae’r cwestiwn canlynol yn ymwneud â lefel addysg eich rhieni.
Mae hyn yn cynnwys rhieni naturiol, rhieni sydd wedi
mabwysiadu, llys-rieni neu warcheidwaid sydd wedi eich magu.
Oes gan unrhyw un o’ch rhieni (fel y diﬃnnir uchod) unrhyw
gymwysterau addysg uwch, fel gradd, diploma neu dystysgrif
addysg uwch?
Gwrthodwyd y
Oes
Nac Oes
Ddim yn gwybod
wybodaeth

Rhaid i fyfyrwyr a noddir o dan fisa myfyrwyr Haen 4 hefyd gydymﬀurfio â chyfrifoldebau eu fisa myfyrwyr a chydweithredu â Phrifysgol De Cymru i
gyflawni ei hymrwymiadau i gydymﬀurfio â Haen 4. Y Swyddfa Gartref: Gallai hyn ymwneud er enghraiﬀt â chais mewnfudo a wnaethoch neu ynghylch
eich presenoldeb ac ymgysylltu.

RHAN 2: TALU FFIOEDD
SUT BYDDWCH CHI’N TALU EICH FFIOEDD? (ticiwch UN blwch yn unig)
Mae noddwr (cyflogwr, asiantaeth y llywodraeth ayb.)
yn talu fy ﬃoedd.
Rwy’n ceisio am Fenthyciad Ffioedd Dysgu.
Rwy’n rhydd o dalu ﬃoedd (cyrsiau israddedig yn unig) am y
rheswm canlynol (Rhowch fanylion, e.e. ategiad incwm):

Rwy’n talu fy ﬃoedd fy hun.

Ysgrifennwch enw eich noddwr a’r cyfeiriad lle dylid anfon
anfonebau isod.
Enw a chyfeiriad y noddwr (At ddiben casglu taliadau)
Côd Post
Rhif Ffôn
Rydym angen cadarnhad ysgrifenedig gan eich noddwr er
mwyn eu hanfonebu. Dylech nodi mai chi fydd yn gyfrifol am
dalu os digwydd i’ch noddwr fethu a thalu.
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Myfyrwyr rhan-amser yn unig: A yw eich cyflogwr yn cyfrannu at eich ﬃoedd dysgu?
Ydy, cyflogwr yn talu’r holl ﬃoedd dysgu
Na, nid yw’r cyflogwr yn talu unrhyw ﬃoedd dysgu
At Ddefnydd yr Adran Gyllid Yn Unig
Aseswyd gan
Ffi a ildwyd
Y ﬃ net a godwyd
Trefn ﬃ HESA

Ydy, cyflogwr yn talu rhan o’r ﬃoedd dysgu
Ddim yn gwybod os yw’r cyflogwr yn cyfrannu at fy ﬃoedd/ddim yn gyflogedig

Datganiad y Myfyriwr
Rwy'n awdurdodi Prifysgol De Cymru i rannu canlyniadau fy nghwrs a chofnodion fy mhresenoldeb gyda fy nghyflogwr, noddwr neu gynrychiolydd
yn unol â'u cais
Ydw
Nac ydw
Rwy’n cytuno i gydymﬀurfio â’r holl reoliadau sy’n berthnasol i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru https://sasstudent.southwales.ac.uk/ole/regulations/
Ymgymeraf i gadw at Reoliadau a gweithdrefnau Gwaith Achos Myfyrwyr, gan gynnwys Apeliadau Academaidd, Camymddygiad Academaidd,
Amgylchiadau Esgusodol, Addasrwydd i Ymarfer, Addasrwydd i Astudio, Ymddygiad Myfyrwyr a Chwynion Myfyrwyr
http://uso.southwales.ac.uk/StudentCasework/
Os oes gennyf fisa Haen 4, rwy'n deall y gall fy noddwr ariannol swyddogol ofyn i Brifysgol De Cymru ddarparu canlyniadau fy nghwrs a’m
presenoldeb iddynt.
Os oes gennyf fisa Haen 4, neu fisa arall sy'n fy ngalluogi i astudio yn y Brifysgol, rwy'n deall bod yn rhaid i mi gydymﬀurfio â gofynion y Swyddfa
Gartref ac rwy'n ymwybodol o fy nghyfrifoldebau mewnfudo, a dyletswyddau cadw cofnodion ac adrodd Prifysgol De Cymru.
Rwyf yn deall yn dilyn unrhyw ymchwiliad disgyblu, os yw’n angenrheidiol ac yn briodol, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i roi gwybod i gorﬀ
perthnasol.
Rwy’n cydnabod bod ﬃoedd dysgu yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn neu gyfnod o’m cwrs. Pe bai’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr neu fy noddwr
yn methu â thalu fy ﬃoedd, rwy’n cytuno mai fi fydd yn gorfod talu’r ﬃoedd llawn sy’n ddyledus ar unwaith ac rwyf yn ymwybodol o gosbau’r
Brifysgol am fethu â thalu.
Rwy'n cytuno i gadw at, ac ufuddhau Rheoliadau Ffioedd Dysgu'r Brifysgol http://finance.southwales.ac.uk/Finance_Policies/ ac rwy'n deall, petawn
i'n tynnu nôl o'm cwrs, bydd unrhyw ostyngiad yn y ﬃoedd yn cael ei wneud yn unol â'r rheoliadau hyn yn unig.
Ar gyfer cyrsiau lle mae angen cyfeirio at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae angen clirio digonol er mwyn i fi aros ar y cwrs hwnnw.
Rwy’n datgan fod y wybodaeth rwyf wedi ei gynnwys ar y ﬀurflen hon yn gywir hyd y gwn i. Os yw’r wybodaeth sydd wedi’i ddarparu yn anghyflawn
neu’n anghywir cedwir yr hawl i gymryd camau priodol a all gynnwys diddymiad.
Mae copi llawn o Delerau ac Amodau’r Brifysgol sy’n ymwneud â chofrestru ar gael yn https://sasstudent.southwales.ac.uk/ole/termsandconditions/
Llofnod

Dyddiad

Ffi ros a godwyd

Math o Ildiad Ffi
Llai’r AMT a dalwyd
Cyhoeddi Cerdyn Adnabod

Swm y Ffi a Ildiwyd
Gweddill i’w dalu
Dychwelyd y ﬀurflen i’r Adran Gyllid

Dyddiad

Trwy arwyddo’r ddogfen hon rydych yn cadarnhau eich bod yn deall eich bod yn llunio cytundeb cyfreithiol gyda Phrifysgol De Cymru.
Diolch yn fawr. Cwblheir gweddill y ﬀurflen hon gan staﬀ y Brifysgol.

