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Gyda chystadleuaeth gynyddol yn y farchnad 
swyddi, mae angen ichi allu sefyll allan o'r 
dorf. 
 

CYN EICH  
LLEOLIAD
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Mae PARTNER LLEOLIAD GWAITH 
yn aelod o'r Tîm Lleoliad Gwaith 

wedi'i leoli yn Gyrfaoedd PDC. Mae pob 
partner yn gyfrifol am gyrsiau penodol  

ar draws pob campws. 
 

Mae STAFF ACADEMAIDD yn unrhyw 
aelodau o'r cwrs sy'n ymwneud â rhedeg 
a/neu gefnogi gweithgareddau lleoliad. 

 
Mae TIWTOR SY'N YMWELD yn aelod o 

staff academaidd sy'n ymweld â myfyriwr 
yn safle'r Cynhaliwr Lleoliad yn ystod y 

gweithgaredd lleoliad. 
 

MYFYRIWR LLEOLIAD yw unrhyw 
fyfyriwr sy'n cymryd rhan mewn 

gweithgaredd lleoliad 
 

CYNHALIWR LLEOLIAD yw'r cyflogwr 
neu sefydliad sy'n cynnal y 

gweithgaredd lleoliad. 
 
 
 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

Cefais gefnogaeth lawn gan PDC wrth ddechrau fy lleoliad. 
Roedd y Tîm Lleoliad yn deall mai gweithio i'r heddlu oedd fy newis 
cyntaf ac ni chaniatawyd imi setlo am ddim llai. Bydd cael y profiad  

o fudd i mi yn fy ngyrfa yn y dyfodol.  
Annalise, BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

1.2 Cyflwyniad 
 

Felly pam gwneud lleoliad gwaith? Sut mae'n cyd-fynd â'ch cwrs?   
Mae lleoliad gwaith yn gyfnod o brofiad gwaith perthnasol 
sy'n cael ei oruchwylio'n academaidd, a asesir fel rhan o raglen 
astudio. Os yw eich profiad gwaith yn rhan o'ch graddau asesu 
neu fodiwl, fe’i hystyrir yn lleoliad gwaith. Mae sawl math o leoliad 
gwaith gan y dylai pob lleoliad fod yn addas ac wedi'i deilwra i'ch 
llwybr gyrfa bwriedig. Bydd deilliannau dysgu ynghlwm wrth 
ofynion eich modiwl yn ogystal â chael gwybodaeth a 
mewnwelediad perthnasol i'r diwydiant yn y lleoliad gwaith. 
 
Mae llawer math o leoliad gwaith megis tymor byr, rhithwir/o bell, 
lleoliadau rhyngosod blwyddyn allan ac interniaethau.  Yn ogystal, 
gellir cynnal profiad gwaith ochr yn ochr â'ch astudiaethau. Mae 
hyn yn ddewisol ond fe'i hanogir yn fawr i roi hwb i'ch parodrwydd 
i weithio. Dylai profiad gwaith fod yn berthnasol i'ch cwrs a'ch 
rhagolygon gwaith yn y dyfodol. Dylai pob myfyriwr anelu at 
ymgymryd â phrofiad gwaith rywbryd o fewn eu cwrs Prifysgol. 
Mae'r opsiynau'n cynnwys gwirfoddoli, swyddi rhan-amser 
perthnasol i'r diwydiant, cyfleoedd tymor byr neu waith llawrydd. 
Byddai profiad gwaith a gwirfoddoli sy'n gysylltiedig â'ch cwrs ac a 
asesir fel rhan o ofynion eich modiwl, yn cael eu cyfeirio'n 
dechnegol fel lleoliad gwaith yn y canllaw hwn. 
 
Gall cystadleuaeth am leoliadau fod yn uchel iawn, yn enwedig 
lleoliadau rhyngosod blwyddyn allan sy'n aml yn cael eu 
hysbysebu'n genedlaethol felly mae'n bwysig dechrau eich 
paratoadau cyn gynted â phosibl a bod yn ymwybodol pryd y mae 
eich modiwl lleoliad gwaith yn digwydd o fewn strwythur eich 
cwrs. 
 
Peidiwch â phoeni, mae gennych gefnogaeth staff Gyrfaoedd ac 
academaidd PDC a fydd yn gweithio gyda chi i’ch helpu i nodi a 
sicrhau’r lleoliad. Fodd bynnag, yn y pen draw eich cyfrifoldeb chi 
yw ymgeisio a sicrhau'r lleoliad. Bydd gan y rhan fwyaf o gyrsiau 
Bartner Lleoliad Gwaith neilltuedig i helpu i gefnogi'r modiwl, a 
fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi drwy gydol eich modiwl 
lleoliad. Bydd eich academydd yn helpu i oruchwylio'r lleoliad tra'n 
cynnig cymorth ar gyfer eich gofynion datblygu dysgu a modiwl 
yn barod ar gyfer cyflwyno’r asesiad. Bydd Cynghorwyr Gyrfaoedd 
PDC yn gallu cynnig cymorth a chyngor ar y broses ymgeisio 
megis cymorth llunio CV a  chyfweld, yn ogystal â rhoi cipolwg da i 
chi ar y diwydiant neu'r sector y mae gennych ddiddordeb ynddo. 
 
 

 

SEFWCH  
ALLAN  
o'r  
DORF.

1.1 Croeso 
 

Mae PDC am eich paratoi ar gyfer y dyfodol drwy gynnwys 
elfennau cyflogadwyedd ym mhob cwrs. Gwyddom nad yw’n 
ymwneud yn unig â’r cymwysterau, ond â'r profiad ymarferol 
sydd ei angen i ddeall y diwydiant yr hoffech fynd iddo fel 
graddedigion. Drwy ymgymryd â lleoliad gwaith, byddwch yn 
gallu cymhwyso eich dysgu mewn amgylchedd gweithle go 
iawn, boed yn ffisegol neu’n rhithwir, yn dibynnu ar hinsawdd y 
diwydiant. Byddwch yn ennill llawer o sgiliau trosglwyddadwy 
sy'n allweddol i'ch priodoleddau graddedigion yr ydych yn eu 
meithrin yn y Brifysgol. 
   
Bydd y canllaw lleoliad myfyriwr hwn yn rhoi'r holl wybodaeth 
y gallai fod ei hangen arnoch am leoliad gwaith. Tra byddwch 
ar leoliad, rydych yn dal yn fyfyriwr PDC a byddwn yn parhau i 
gefnogi eich datblygiad academaidd a'ch diogelu cyffredinol. 
Cynlluniwyd hwn i ateb y cwestiynau sydd gennych am eich 
lleoliad ac fe'ch anogir i gysylltu â'r Tîm Lleoliad Gwaith sy'n 
cefnogi llawer o gyrsiau gyda'u lleoliadau sy'n seiliedig ar 
asesiadau. 
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GWEFANNAU DEFNYDDIOL ar gyfer 
lleoliadau rhithwir a phrofiadau rhithwir: 
• Forage 
• Bright Network 
• CareersConnect 
• Rate My Placement

Yn gyntaf, pa fath o leoliad ydych chi'n chwilio amdano a 
beth yw gofynion y modiwl y mae angen i chi fod yn 
ymwybodol ohonynt ar gyfer eich lleoliad? Mae angen i chi 
holi staff academaidd i sicrhau eich bod yn ymchwilio ac yn 
chwilio am y cyfle cywir i ddiwallu anghenion eich asesiad. 
Bydd y gofynion asesu neu leoliad yn amrywio rhwng cyrsiau 
i ddiwallu anghenion y sector neu'r diwydiant penodol 
hwnnw, yn ogystal â'r math o leoliadau gwaith gan y dylai 
pob lleoliad fod yn addas ac wedi'i deilwra i'ch llwybr gyrfa 
bwriadedig. 
 
Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gwaith sy'n 
amrywio o ran hyd, yn amrywio o ychydig oriau i flwyddyn 
gyfan. At ddibenion y canllaw hwn, mae "lleoliad gwaith" yn 
cwmpasu, ond nid yn gyfyngedig i: 
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Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

LLEOLIAD HAF 
Yn ystod misoedd yr Haf am hyd at 3 mis, gellir ei 
gynnig ar sail hyblyg i weddu i’r myfyriwr a'r 
cynhaliwr. 
 
LLEOLIADAU BYR 
Fel arfer yn rhan o fodiwlau Ymarfer Proffesiynol a 
Chyflogadwyedd. Gallant fod yn rhai taledig neu 
ddi-dâl, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol yn 
academaidd, fel arfer yn para 30-70 awr. Gallai 
hyn hefyd gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli yn y 
trydydd sector. 
 
INTERNIAETHAU 
Cyrsiau sy'n cynnwys elfen hirach sy'n seiliedig ar 
waith o rhwng 8 a 10 wythnos, gallant fod yn 
daledig neu ddi-dâl. 
 
BRIFF BYW/RHITHWIR 
Modiwlau lle bydd sefydliadau'n darparu senarios 
byd go iawn i chi weithio arnynt tra byddwch yn 
y Brifysgol. Bydd ganddynt ddeilliannau dysgu 
wedi’u cadarnhau ac yn derbyn adborth safonol y 
diwydiant gan y sefydliad. 
 
RHYNGOSOD/DIWYDIANNOL 
Cyfwerth ag astudiaeth academaidd blwyddyn 
(30-40 wythnos). Fel arfer, fe’i  cymerir ar ôl ail 
flwyddyn gradd israddedig. Gall y lleoliadau hyn 
fod yn rhai taledig neu ddi-dâl. 
 
LLEOLIADAU O BELL 
Gydag arweiniad y Partner Lleoliad Gwaith, gellir 
ymgymryd â'r holl leoliadau uchod o bell.

Dywedodd astudiaeth ymchwil gan 
Highfliers (2019), "Ailadroddodd mwy na 
thraean o recriwtiwyr a gymerodd ran yn yr 
ymchwil eu rhybuddion o flynyddoedd 
blaenorol – nad yw graddedigion nad ydynt 
wedi cael profiad gwaith blaenorol o gwbl yn 
debygol o fod yn llwyddiannus yn ystod y 
broses ddethol ar gyfer eu rhaglenni 
graddedig".

1.3 Paratoadau cyn lleoliad LLEOLIADAU RHITHWIR, GWEITHIO O BELL A 
PHROFIADAU RHITHWIR 
Wrth chwilio am eich lleoliad gwaith neu brofiad 
gwaith byddwch yn dod ar draws cyfleoedd 
gweithio o bell a lleoliadau rhithwir. 
 
GWEITHIO O BELL 
Term ymbarél yn unig yw hwn ar gyfer unrhyw 
waith nad yw'n cynnwys teithio i'r swyddfa neu'r 
safle, er enghraifft gweithio gartref. 
 
LLEOLIADAU RHITHWIR 
Mae'r rhain yn cynnwys prosiectau neu dasgau a 
bennir ac a oruchwylir gan gyflogwr sy'n seiliedig 
ar sgiliau a gellir eu cwblhau dros gyfnod o amser 
cytunedig drwy ddefnyddio meddalwedd 
cydweithredol ar-lein. Yn union fel lleoliadau 
ffisegol, bydd lleoliad rhithwir yn rhoi cyfle i chi 
bontio'r bwlch rhwng astudio academaidd ac 
ennill profiad graddedigion galwedigaethol. 

Dewis arall yn lle lleoliad rhithwir yw 
PROFIAD RHITHWIR. Efelychiadau yw 
rhaglenni profiad gwaith rhithwir sy'n 
dynwared gwaith lefel mynediad mewn 
gwahanol sectorau diwydiant. Mae'r 
profiadau hyn fel arfer yn fyrrach na 
lleoliadau rhithwir ac yn cynnwys cwblhau set 
ddamcaniaethol o dasgau y byddai cyflogai yn 
disgwyl eu cyflawni ar unrhyw ddiwrnod 
gwaith penodol. 
 

MAE'R MANTEISION YN CYNNWYS: - 
• Nid yw lleoliad y cwmni yn rhwystr 
• Dim costau teithio na thai 
• Profiad da o reoli prosiect ar-lein 
   a chyfathrebu 
• Darparu profiad o 'normau'  
   proffesiynol 
• Oriau gwaith hyblyg 
  

Er mwyn cynnal lleoliad rhithwir bydd 
angen i chi gael mynediad i'r offer a'r 
adnoddau priodol, fel bwrdd gwaith neu 
liniadur gyda mynediad i Microsoft Office, 
rhyngrwyd a meddalwedd gwrth-firws. 
Efallai y bydd angen meicroffon a 
chlustffonau arnoch (sy'n angenrheidiol ar 
gyfer fideogynadledda).

https://www.theforage.com
https://www.brightnetwork.co.uk
https://careersconnect.southwales.ac.uk/
https://www.ratemyplacement.co.uk


Mae nifer o safleoedd swyddi ar-lein, ac efallai eich bod chi 
eisoes wedi'u defnyddio wrth chwilio am gyfleoedd. Mae 
lleoliadau a phrofiad gwaith i'w gweld ar y safleoedd hyn 
hefyd. Er, mae gwefannau lleoliadau arbenigol yn hysbysebu 
cyfleoedd lleoliadau gwaith yn unig megis: 
 
 
 
• www.ratemyplacement.co.uk 
• www.indeed.co.uk/student- 
   placement-jobs 
• www.targetjobs.co.uk/internships 
• www.milkround.com 
• www.totaljobs.com/jobs/placement  
• www.linkedin.com/jobs 
 
 
 
 
Mae gwefannau sector-benodol hefyd ar gyfer lleoliadau 
gwaith ar gael, yn ogystal â chyflogwyr yn hysbysebu'n 
uniongyrchol ar eu gwefannau eu hunain. Mae'n arfer da 
gwirio ar-lein yn aml a chadw llygad allan am ddyddiadau 
cau. Mae'n gyffredin i swyddi gwag gau'n gynnar os yw nifer 
y ceisiadau'n uchel, felly peidiwch â'i adael tan y funud olaf i 
wneud cais! 
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/swyddi-a-
dewis-gyrfa/cysylltiadau-pwnc/ 

9

AWGRYM GWYCH:  
Os na nodir dyddiad cau,  
mae hynny'n aml yn  
golygu y bydd yn cau  
pan fydd nifer penodol o  
geisiadau wedi’u cyflwyno neu byddant 
yn cau pan fyddant wedi recriwtio felly 
cyflwynwch eich ceisiadau’n gynnar!

Rydym yn eich annog i baratoi ar gyfer eich lleoliad 
ymlaen llaw fel eich bod yn barod i wneud cais cyn gynted 
ag y gwelwch gyfle sy'n addas i chi. Mae Cynghorwyr 
Gyrfaoedd PDC wrth law i sicrhau bod eich ceisiadau y 
gorau y gallant fod a gallant eich helpu i deilwra eich  
hun tuag at eich diwydiant neu'ch sector. Mae angen i  
chi fod yn rhagweithiol a mynychu digwyddiadau neu 
gweminarau perthnasol a allai hefyd eich helpu i sefyll 
allan o'r dorf yn eich ceisiadau. Mae'r digwyddiadau hyn 
i'w gweld ar ein gwefan: www.careers.southwales.ac.uk/ 
gyrfaeoedd/ neu drwy ofyn i staff academaidd. 
 
Sut ydych chi'n sicrhau lleoliad? Chi sy'n gyfrifol am 
ddod o hyd i'ch lleoliad eich hun.  Mae angen i chi fod yn 
rhagweithiol wrth ymchwilio i gyfleoedd a sefydliadau a 
gwneud cais am gynifer o gyfleoedd â phosibl gyda 
chyflogwyr perthnasol yn ogystal â chysylltu â'r 
sefydliadau hynny y mae gennych ddiddordeb mewn 
gweithio gyda nhw. Chwiliwch am gyfryngau 
cymdeithasol neu rwydwaith ar-lein i geisio cysylltu â'r 
person cywir i ofyn am gyfleoedd lleoliadau gwaith. Gall 
LinkedIn neu Trydar fod yn ddefnyddiol ar gyfer 
marchnata eich hun fel un sy'n chwilio am leoliad ac i 
chwilio am gyfleoedd cyfredol. Bydd y Tîm Lleoliad Gwaith 
a Gyrfaoedd PDC yn cynnig cymorth ac arweiniad a fydd 
yn eich cefnogi yn y broses. Ein system Careers Connect 
yw lle mae sefydliadau'n ychwanegu cyfleoedd yn 
rheolaidd a gallwch gofrestru ar gyfer hysbysiadau gyda 
rhybuddion wythnosol (neu hyd yn oed bob dydd os 
ydych yn awyddus!). 
 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 
GALL LLEOLIAD GWAITH: 
• Rhoi cyfle i chi 'brofi' eich llwybr gyrfa  
   dewisol. 
• Darparu syniadau ar gyfer llwybrau gyrfa  
   yn y dyfodol a rhwydweithiau. 
• Caniatáu i chi ymarfer eich dysgu  
   academaidd mewn amgylchedd gwaith go  
   iawn. 
• Help i ddatblygu eich priodoleddau  
   graddedigion i fod yn raddedigion mwy  
   parod ar gyfer gwaith. 
• Datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy y  
   mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. 
 

Chi sy'n gyfrifol am ddod o hyd i'ch lleoliad eich hun. Mae angen  
ichi fod yn rhagweithiol wrth ymchwilio i gyfleoedd a sefydliadau a 
gwneud cais am gynifer o gyfleoedd ag y gallwch gyda chyflogwyr 

perthnasol yn ogystal â chysylltu â'r sefydliadau hynny y mae 
gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda nhw.
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Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 
1.4 Adnoddau ar-lein

Cynlluniwyd y wobr 
GradEdge i egluro'r broses 
recriwtio sy'n eich galluogi i 

farchnata eich hun a gwerthu'r 
sgiliau graddedigion hanfodol 

hynny i ddarpar gyflogwyr/ 
recriwtiwyr mewn ffordd 

broffesiynol.

Mae'n ymdrin â'r gwaith paratoi y mae angen i  
chi ei wneud cyn i chi hyd yn oed ysgrifennu eich  
CV yn ogystal ag awgrymiadau allweddol ar sut i 
ysgrifennu'r CV gorau gallwch chi, y gwahanol fathau o 
geisiadau a sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol. Mae 
ganddo hefyd yr offeryn CV 360 sy'n sgorio eich CV yn 
erbyn mwy na 50 o wiriadau sy'n aml yn baglu System 
Olrhain Ymgeiswyr (ATS), yn cythruddo rheolwyr cyflogi 
neu'n di-flaenoriaethu eich CV. Cewch adborth manwl ar 
unwaith er mwyn i chi allu gwneud y gorau o'ch CV a 
rhoi hwb sylweddol i'ch siawns o gael cyfweliad a 
lleoliad gwaith llwyddiannus. 
 
 
 

Mae MyCareer yn borth dysgu ar-lein sydd  
ar gael i bob myfyriwr sy'n cynnig cyngor 
gyrfa ac offer i chi baratoi i ddechrau eich 
llwybr gyrfa proffesiynol. Mae'n borth 
cynhwysfawr sy'n cwmpasu llawer o  
feysydd cyflogadwyedd a fydd yn eich  
helpu i baratoi a sicrhau lleoliad.

Mae 5 CAM i gwblhau'r Wobr: 
 
 
 
 
 

1. Creu CV a llythyr eglurhaol. 
 
 
 
 
 

2. Cael awgrymiadau gwych wrth gwblhau ceisiadau. 
 
 
 
 
 

3. Paratoi ar gyfer cyfweliadau a chael adborth ar 
unwaith gan yr efelychydd cyfweliad. 

 
 
 
 
 

4. Dysgu sut i gyflwyno’ch hun i gyflogwyr mewn 
ffordd broffesiynol a pherffeithio eich sesiwn sylw. 

 
 
 
 
 

5. Dechrau adeiladu’ch brand  
proffesiynol gyda LinkedIn. 

 
Er mwyn bodloni gofynion y wobr, bydd angen i chi gwblhau'r nifer 
penodedig o dasgau a chamau gweithredu sy'n gysylltiedig â phob 
tasg, gan ein bod yn credu bod y rhain yn hanfodol i sicrhau eich rôl 

graddedigion. Os nad ydych eisoes wedi cwblhau'r wobr, mae nawr yn 
amser da i'w harchwilio: https://careers.southwales.ac.uk/ 

gyrfaeoedd/myfyrwyr/gwobr-cyflagadwyeddd-pdc- 
grad-edge/ 

Mae 6 ELFEN GRAIDD i'r Rhaglen 
Lleoliad Gwaith.  Mae'r rhain yn 
cynnwys: 
• Cyn lleoliad 
• Chwilio am Leoliad 
• Lleoliad wedi'i gadarnhau - Beth  
   nesaf? 
• Moesau Busnes a Sgiliau Gweithle 
• Yn ystod eich lleoliad gwaith 
• Ar ôl eich lleoliad gwaith 

Er mwyn cwblhau'r rhaglen, bydd gennych 
nifer penodol o gamau gweithredu sy'n 
gysylltiedig â phob adran i weithio drwyddi. Ar 
ôl cwblhau, bydd gennych nid yn unig leoliad 
gwaith llwyddiannus i fyfyrio arno ond bydd 
gennych hefyd sgiliau cyflogadwyedd 
allweddol sy'n amhrisiadwy i'ch cyflwyniad i'r 
farchnad lafur graddedigion. Yn ogystal, drwy 
gwblhau'r rhaglen hon byddwch hefyd yn 
cwblhau elfennau o wobr cyflogadwyedd 
GradEdge. 
 
 

Bydd y RHAGLEN LLEOLIAD GWAITH 
ar MyCareer yn rhoi arweiniad i chi ar 
beth i'w wneud drwy gydol y broses 
lleoliad cyfan o'r dechrau i'r diwedd. 
Ar hyd y ffordd, byddwch yn gwella 
eich brand personol drwy ddatblygu 
eich CV a'ch sgiliau cyfweld yn barod 
ar gyfer y broses recriwtio. Byddwch 
hefyd yn datblygu sgiliau gweithle a 
moesau busnes er mwyn eich paratoi 
ar gyfer y byd proffesiynol. 

Cewch adborth 
manwl ar unwaith er 

mwyn i chi allu 
gwneud y gorau o'ch 

CV a rhoi hwb 
sylweddol i'ch siawns 

o gael cyfweliad a 
lleoliad gwaith 
llwyddiannus. 

http://bit.ly/USWcv360
http://bit.ly/uswmycareer
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/myfyrwyr/gwobr-cyflagadwyeddd-pdc-grad-edge/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/myfyrwyr/gwobr-cyflagadwyeddd-pdc-grad-edge/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/myfyrwyr/gwobr-cyflagadwyeddd-pdc-grad-edge/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/myfyrwyr/gwobr-cyflagadwyeddd-pdc-grad-edge/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/myfyrwyr/gwobr-cyflagadwyeddd-pdc-grad-edge/
http://bit.ly/PlacementProgramme 
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Unwaith y byddwch wedi cadarnhau neu wedi cael 
cynnig lleoliad gwaith, bydd angen i chi hysbysu'r 
Partner Lleoliad Gwaith i lenwi ffurflen manylion 
lleoliad. 
 

Rydym yn defnyddio'r ffurflenni hyn i gynnal 
archwiliadau Iechyd a Diogelwch gan fod gennym 
ddyletswydd gofal i sicrhau eich bod yn cadw'n 
ddiogel ar leoliad. 
 
Yn dibynnu ar y modiwl rydych chi'n ei astudio gallwn hefyd anfon y 
ffurflen at staff academaidd i'w chymeradwyo. Unwaith y bydd y 
ffurflen wedi'i chymeradwyo, byddwn yn anfon cytundeb myfyriwr 
atoch i'w lenwi – i rai myfyrwyr mae hwn yn elfen orfodol o'r modiwl 
lleoliad. 
 
Os ydych wedi sicrhau profiad gwaith neu rôl wirfoddoli nad yw'n 
cael ei asesu fel rhan o ofynion eich modiwl/cwrs, nid oes angen 
hysbysu Tîm Lleoliad Gwaith PDC ond mae'n dal yn syniad da ei 
drafod gyda staff academaidd i sicrhau eich bod yn cytuno i rôl 
berthnasol sy'n benodol i'r diwydiant a fydd yn ychwanegu budd i'ch 
llwybr gyrfa a'ch priodoleddau graddedigion. 
 
Cyn y gellir eich dewis ar gyfer rhai lleoliadau gwaith, efallai y 
gofynnir i chi gynnal gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
(GDG). Mae hyn yn fwyaf cyffredin lle y gall fod yn gysylltiedig â 
phlant neu oedolion agored i niwed neu le y gallai fod yn ofynnol i 
chi ddelio â gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif. 
 
Mae gwiriad GDG yn ymchwilio i'ch cefndir ar gyfer collfarnau 
troseddol, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion terfynol sydd wedi'i 
ddisbyddu a heb ei ddisbyddu. Efallai y gofynnir i chi gynnal gwiriad 
GDG cyn i chi ddechrau lleoliad neu swydd gwirfoddoli yn dibynnu 
ar natur y gwaith. Ceir manylion llawn am wiriadau'r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd, gan gynnwys gwasanaeth 'Llinell Gymorth' ar 
wefan y Llywodraeth:  https://www.gov.uk/guidance/basic-dbs-
checks-guidance 
 
Oni bai bod eich lleoliad/cynhaliwr gwirfoddoli wedi cytuno i dalu 
am eich gwiriad GDG, bydd angen i chi dalu am yr holl ffioedd 
cysylltiedig nad oes modd eu had-dalu (tua £58.00 yw'r gost). Os 
credwch na allwch dalu costau’ch gwiriad GDG oherwydd 
anawsterau ariannol, cysylltwch â'r  Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr 
am arweiniad. 
 

1.6 Llety a theithio
Gallai’r lleoliad fod wedi’i leoli unrhyw le yn y byd a 
gallwch deithio i gyrchfannau sy'n berthnasol i'ch 
diwydiant neu sector. Os byddwch yn penderfynu 
derbyn cyfle sydd i ffwrdd o'ch cyfeiriad cartref 
neu’r Brifysgol, yna bydd angen i chi ystyried sawl 
agwedd ar lety a threfniadau teithio. Eich 
cyfrifoldeb chi fydd trefnu eich llety eich hun a 
theithio yn ardal eich lleoliad. Efallai y gall eich 
cynhaliwr lleoliad eich cynorthwyo gyda'ch angen 
am drefniadau addas. 
 
Byddai'n syniad da ymweld â'ch man gwaith CYN 
eich diwrnod cyntaf. Fel hyn, byddwch yn deall 
faint o amser y mae'n ei gymryd i gyrraedd yno yn y 
bore, fel y gallwch gynllunio trefn eich bore ac 
osgoi bod yn hwyr ar eich diwrnod cyntaf. Gallwch 
weld yr hyn sydd ger y lleoliad fel lleoliadau cinio 
posibl neu deithiau cerdded amser egwyl. Byddai 
dod i adnabod cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus 
hefyd yn ddoeth er mwyn ichi wybod sut i gyrraedd 
yno a sut i gyrraedd adref os ydych yn teithio i’r 
gwaith yn y modd hwnnw. Os ydych yn teithio 
mewn car, gweithiwch allan ble byddwch yn parcio 
neu trefnwch barcio ar y safle cyn i chi gyrraedd fel 
nad ydych o dan straen yn chwilio am le yn eich 
wythnos gyntaf. 
 
 Gall EICH 

LLEOLIAD  
gael ei leoli 

unrhyw le yn y 
BYD.

1.5 Lleoliadau Gwaith wedi'u Cadarnhau

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

Cynllunio yw'r  
allwedd i leoliad effeithiol 
ac mae hynny'n dechrau 

cyn eich diwrnod  
cyntaf ar leoliad.    

 

https://www.gov.uk/guidance/basic-dbs-checks-guidance
https://www.gov.uk/guidance/basic-dbs-checks-guidance
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/
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Mae llawer o bwyntiau i'w hystyried wrth feddwl am a ydych 
yn bwriadu byw a gweithio y tu allan i'r DU, er enghraifft: 
 
• Ble rydych chi'n mynd i fyw, beth fydd y gost, a beth yw’r  
  broses ar gyfer sicrhau llety? 
 
• Oes gennych chi sgiliau iaith digonol? A fyddwch yn gallu  
   cyfathrebu'n rhugl ac yn effeithiol yn y gweithle, mewn  
   sefyllfaoedd cymdeithasol a bob dydd? 
 
• A oes materion diwylliannol neu arferion lleol i fod yn  
   ymwybodol ohonynt? 
 
• A oes angen fisa neu awdurdodiad arall arnoch i weithio yn  
   y wlad yr ydych yn teithio iddi? Beth yw'r broses a'r gost 
   o gael hynny? 
 
• Gofynnwch i'r cyflogwr a yw ei yswiriant yn ymdrin ag  
   atebolrwydd am anafiadau neu salwch a ddioddefir gan  
   fyfyrwyr lleoliad ac yn gysylltiedig â'u dyletswyddau gyda'r  
   sefydliad. 
 
• Bydd angen i chi gael polisi yswiriant teithio priodol; ni fydd  
   yswiriant teithio gwyliau yn ddigon. 
 
• Bydd rhai gwledydd sy'n cynnig lleoliadau neu  
   interniaethau e.e. Ffrainc neu Sbaen, yn ei gwneud yn  
   ofynnol i chi gwblhau cytundeb cyn dechrau eich lleoliad  
   gyda nhw. Gelwir y rhain yn Convention de Stage yn Ffrainc  
   a Convencio de Colaboracion yn Sbaen.  Mae’r Convention  
   de Stage/Convencio de Colaboracion yn cael ei gwblhau  
   gennych chi, ar y cyd â’ch cynhaliwr lleoliad dan sylw a PDC,  
   yn y ddwy iaith.Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth  
   yma: https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/ 
   cael-profiad/Cyfleoedd-Byd-eang/ 
 
 
 

PAM YMGYMRYD Â LLEOLIAD 
TRAMOR? 
Mae ennill lleoliad gwaith mewn gwlad 
arall yn rhoi cyfleoedd i: 
• Datblygu rhagolygon ehangach a rhoi 
   eich sgiliau ar waith 
• Profi diwylliant gwahanol 
• Dysgu neu ymarfer siarad iaith arall 
• Gwneud i'ch CV sefyll allan 
• Gwella eich cyflogadwyedd a'ch  
   sgiliau bywyd 
• Adeiladu rhwydwaith rhyngwladol o 
   weithwyr proffesiynol yn eich 
   maes gwaith 
 
 

Internship Abroad Programs 
Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n cael ei ddenu i fireinio 
eich sgiliau meddal, ond hefyd byddai’n dda 
gennych ddod adref gyda rhai sgiliau proffesiynol 
newydd yn eich repertoire, yna’r interniaeth tramor 
yw'r profiad rhyngwladol i chi. 
 
Rate My Placement 
Mae'n bwysig sefyll allan o'r dorf wrth wneud cais 
am leoliad neu interniaeth. Un o'r ffyrdd gorau o 
sicrhau eich bod yn gwneud hynny yw cael profiad 
gwaith rhyngwladol. 
 
Placement Year International 
Maent yn trefnu lleoliadau gwaith tramor ar gyfer 
israddedigion, graddedigion a'r rhai sydd eisoes yn 
gweithio mewn swyddi cysylltiedig. 
 
Gap Year 
Gall ymgymryd â rhywfaint o brofiad gwaith 
dramor ffitio'n gyfforddus i mewn i antur neu daith 
gwarbacio hirach, gyda lleoliadau'n para unrhyw 
beth o ychydig wythnosau i flwyddyn gyfan i 
ffwrdd. 

GradConnection  
Ar gyfer swyddi ac interniaethau yn Tsieina, Hong 
Kong a Singapore.   
 
TARGETjobs  
Gweithio dramor - opsiynau ar gyfer dod o hyd i 
swyddi ac interniaethau dramor. Ar gyfer pob 
gwlad, ceir gwybodaeth am ofynion iaith, 
diwydiannau mawr, galwedigaethau sy’n brin, 
ardaloedd twf diweddar a chynghorion hela swyddi. 
 
Prospects 
Yn cynnwys gwybodaeth am y farchnad swyddi, 
mewnfudo, ffynonellau swyddi gwag, cyngor ar 
wneud cais a llawer mwy.  
 
EURES 
Mae ganddo lawer o wybodaeth, cyngor a rhestri 
swyddi ar gyfer gwledydd ledled Ewrop. Mae 
ganddo hefyd adran wedi'i hanelu'n benodol at 
raddedigion. 
 
ERASMUS 
Rhaglen lleoliadau gwaith sy'n eich galluogi i 
gwblhau lleoliad gwaith mewn gwlad Ewropeaidd 
arall.

ADEILADWCH 
RWYDWAITH 
RHYNGWLADOL

Gall chwilio am waith mewn gwlad wahanol fod yn heriol, ond mae digon o adnoddau ar 
gael. Rydym wedi tynnu sylw at rai mannau cychwyn defnyddiol isod: 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

Byddwn yn argymell yn galonnog 
leoliad mewn gwlad arall os yw hynny'n 

bosibl. Yn ogystal â darganfod mwy  
am y diwydiant, roeddwn i'n gallu dysgu 

am ddiwylliant a gwlad arall. 
Gwthiwch eich hun gan y gallai'r cyfle 

fod yn gyfle unwaith mewn oes.  
 

Amber, BA Dylunio Ffasiwn

Os ydych chi’n cynllunio gweithio'n rhyngwladol yna 
byddai'n syniad da siarad â Thîm Mewnfudo a Chyngor i 
Fyfyrwyr Rhyngwladol PDC (Tîm IISA) am y wlad ddewisol y 
byddwch yn teithio iddi.   

1.7 Lleoliadau tramor

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-profiad/Cyfleoedd-Byd-eang/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-profiad/Cyfleoedd-Byd-eang/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-profiad/Cyfleoedd-Byd-eang/
https://www.theinterngroup.com
https://www.ratemyplacement.co.uk
https://www.placementyear.org
https://www.gapyear.com
https://uk.gradconnection.com
https://targetjobs.co.uk
https://www.prospects.ac.uk
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://intadvice.southwales.ac.uk
https://intadvice.southwales.ac.uk
https://intadvice.southwales.ac.uk
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1.8 Myfyrwyr rhyngwladol 1.9 Arian

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

Cofiwch, rhaid i chi roi gwybod i'r Tîm 
Lleoliad Gwaith am eich Profiad 
Gwaith/Lleoliad CYN I CHI DDECHRAU er 
mwyn i ni allu sicrhau eich bod wedi 
cwblhau'r holl waith papur perthnasol i 
ddechrau ar leoliad gwaith fel rhan o'ch  
cwrs academaidd.

Os ydych ar leoliad taledig, byddwch yn derbyn y cyflog 
drwy'r cyflogwr. Byddwch yn talu treth a dynnir o'ch 
cyflog gan eich cyflogwr yn ystod eich lleoliad. Yn ystod 
eich lleoliad, bydd eich statws yn parhau fel myfyriwr, sy'n 
golygu eich bod wedi'ch eithrio rhag talu'r dreth gyngor. 
Bydd angen i chi brofi hyn gyda thystysgrif eithrio'r dreth 
gyngor, y gallwch ofyn amdani ar-lein: 
www.gov.uk/council-tax/discounts-for-full-time-
students  
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r holl ddogfennau 
sy'n ymwneud â thâl yn ddiogel, gan y gallai fod eu 
hangen arnoch rhag ofn y byddwch yn hawlio unrhyw 
dreth yn ôl ar ôl eich lleoliad gan y byddwch yn talu Treth 
Incwm ac Yswiriant Gwladol (YG). Mae hawlio ad-daliad 
treth drwy Gyllid a Thollau EM yn rhad ac am ddim. Gellir 
dod o hyd i ffurflenni a rhagor o wybodaeth am ad-
daliadau treth yn: 
www.gov.uk/claim-tax-refund/too-much-tax-taken-
from-your-pay  
 
Mae myfyrwyr ar flwyddyn broffesiynol, lleoliad 
rhyngosod am flwyddyn allan mewn diwydiant yn destun 
ffioedd dysgu is. Mae'r ffi hon yn cwmpasu'r cymorth y 
byddwch yn ei gael cyn, yn ystod ac ar ôl eich lleoliad, 
asesiad eich lleoliad a'ch mynediad parhaus at 
wasanaethau cymorth y brifysgol. 
 
Bydd y Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr yn gallu eich helpu 
gyda sut y gallai eich cyllid myfyrwyr gael ei effeithio o 
ganlyniad i fynd ar leoliad felly am fanylion llawn, 
edrychwch ar y ddolen hon: 
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-
ariannol-i-fyfyrwyr/cyllid-myfyrwyr-a-chyngor/cyllid-
myfyrwyr/lleoliad-neu-astudio-dramor/ 
 
Os oes gennych unrhyw bryderon am arian, gallwch ofyn 
am gyngor gan y Tîm Lleoliad Gwaith neu'r Tîm Cyngor ar 
Arian i Fyfyrwyr yn PDC. Gallwch hefyd ymweld â thudalen 
cyngor PDC ar gyfer yr holl gyrff ariannu perthnasol: 
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-
ariannol-i-fyfyrwyr/cyllid-myfyrwyr-a-chyngor/cyllid-
myfyrwyr/ 
 
Efallai y byddwch yn dal yn gymwys i wneud cais i Gronfa 
Cymorth Myfyrwyr y Brifysgol a bwrsariaethau perthnasol, 
os ydych yn cael anawsterau ariannol tra byddwch ar 
leoliad: https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-
cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/ 
  

I gael rhagor o gyngor ariannol ar sail 
unigol, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ar 
Arian i Fyfyrwyr. 
E-bost: money@southwales.ac.uk 

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn talu myfyrwyr ar leoliad 
tymor hwy fel lleoliadau rhyngosod blwyddyn allan. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion, gall cyflogwyr gynnig 
lleoliadau di-dâl neu rai sy'n cynnig talu treuliau (dyma lle 
bydd rhai cyflogwyr yn ad-dalu rhai o'ch costau fel costau 
teithio neu gostau parcio). Yr ydych yn fwyaf tebygol o ddod 
o hyd i gyfleoedd di-dâl wrth wneud cais am rolau o fewn 
elusennau, gwleidyddiaeth, y cyfryngau, ffasiwn neu'r 
celfyddydau. Dylai pob cyflogwr nodi yn ei hysbysebu os 
yw'r swydd lleoliad yn ddi-dâl, treuliau yn unig neu'n 
gyflogedig. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch 
â'r sefydliad i ofyn am gyngor. 
 
Fel arfer, mae lleoliadau tymor byrrach yn ddi-dâl, sy'n 
cynnwys gwerth 30-70 awr o brofiad gyda sefydliad. Byddai 
angen trafod unrhyw waith sy'n uwch na'r trothwy 70 awr 
gyda'r cynhaliwr lleoliad yn uniongyrchol. 

Mae’r rhan fwyaf o Leoliadau 
Rhyngosod yn rhai taledig a byddant yn 
denu cyflog o symiau amrywiol. Gall y 
swm y gallech ei ennill amrywio'n 
sylweddol yn dibynnu ar y diwydiant a'r 
lleoliad. Er hynny, mae lleoliadau sy'n 
cael eu hysbysebu fel rolau di-dâl neu 
wirfoddoli felly mae bob amser yn well 
holi'r sefydliad a'ch Partner Lleoliad 
Gwaith ar y manylion.

Rwy'n fyfyriwr rhyngwladol,  
alla i wneud lleoliad gwaith?

GALLWCH... 
cyn ymgymryd ag unrhyw brofiad gwaith neu 
leoliad gwaith, rhaid i chi sicrhau eich bod wedi 
bodloni eich holl ofynion fisa. Fel myfyriwr 
rhyngwladol, rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ymwybodol o unrhyw reoliadau a nodir gan y 
Swyddfa Gartref sy'n ymwneud â'ch fisa ac 
unrhyw drwyddedau gwaith a’i fod yn 
cydymffurfio â hwy. Cewch ragor o wybodaeth 
ar y wefan Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr 
Rhyngwladol (IISA). 
  
Rhaid i chi sicrhau bod eich fisa wedi'i ymestyn i 
gwmpasu hyd eich cwrs (os ydych yn ymgymryd 
â blwyddyn rhyngosod) gan y bydd hyn yn 
ymestyn eich amser yn y Brifysgol. Unwaith eto, 
cewch gyngor ychwanegol ar hyn gan Dîm IISA -   
https://intadvice.southwales.ac.uk/.  Gellir 
dod o hyd i ganllawiau pellach hefyd ar wefan 
UKCISA - 
https://www.ukcisa.org.uk/Information--
Advice/Working/Student-work 
 
Efallai fod y diwylliant yn y DU yn wahanol iawn 
i'r hyn yr ydych wedi arfer ag ef yn eich 
mamwlad, felly, mae'n bwysig darllen 
gwybodaeth am ymwybyddiaeth ddiwylliannol 
y DU sydd ar gael i chi. 
https://intadvice.southwales.ac.uk/life-uk-
and-faqs/uk-cultural-awareness/  
 
Fe welwch rai dolenni defnyddiol eraill ar gyfer 
ymchwil bellach o: 
https://intadvice.southwales.ac.uk/useful-
links/ 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/council-tax/discounts-for-full-time-students
https://www.gov.uk/council-tax/discounts-for-full-time-students
https://www.gov.uk/claim-tax-refund
https://www.gov.uk/claim-tax-refund
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/cyllid-myfyrwyr-a-chyngor/cyllid-myfyrwyr/lleoliad-neu-astudio-dramor/
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/cyllid-myfyrwyr-a-chyngor/cyllid-myfyrwyr/lleoliad-neu-astudio-dramor/
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/cyllid-myfyrwyr-a-chyngor/cyllid-myfyrwyr/lleoliad-neu-astudio-dramor/
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/
mailto:money@southwales.ac.uk
https://intadvice.southwales.ac.uk
https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Working/Student-work
https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Working/Student-work
https://intadvice.southwales.ac.uk/life-uk-and-faqs/uk-cultural-awareness/
https://intadvice.southwales.ac.uk/life-uk-and-faqs/uk-cultural-awareness/
https://intadvice.southwales.ac.uk/useful-links/
https://intadvice.southwales.ac.uk/useful-links/
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1.10  Cymorth

Mae Cynghorwyr Gyrfaoedd penodol a all eich helpu i 
ddatblygu eich dysgu gyrfa. Rhoddir cyfle i ymarfer 
prosesau recriwtio o ffug gyfweliadau a phrofion 
seicometrig i weithdai CV a chymorth un i un. Mae llawer o 
ddigwyddiadau gyrfa i fyfyrwyr eu mynychu megis 
digwyddiadau Futures, Mae Profiad Gwaith o Werth neu 
ffeiriau Gyrfaoedd, yn ogystal â chyflogwyr sy'n ymweld â’r 
campws yn rheolaidd.    
 
Mae'r Tîm Lleoliad Gwaith yn helpu myfyrwyr sydd â 
modiwlau lleoliad gwaith wedi'u hintegreiddio i'w cyrsiau 
gradd. Mae tîm o Bartneriaid Lleoliad Gwaith ar y cwrs ar 
gael ar gyfer apwyntiadau un i un a sesiynau grŵp i'ch helpu 
i'ch cefnogi cyn, yn ystod ac ar ôl eich modiwl lleoliad 
gwaith. Gallant dynnu ar flynyddoedd lawer o wybodaeth 
am y diwydiant ar gyfer eich cyrsiau a gefnogir ac mae 
ganddynt lawer o gysylltiadau â sefydliadau sy'n addas i'ch 
sector. Byddant yn cyfathrebu â'ch dosbarth a'ch staff 
academaidd gyda diweddariadau a bwletinau lleoliad 
rheolaidd, a allai gynnwys llawer o gyfleoedd lleoliad addas i 
chi wneud cais amdanynt. Mae gan rai cyrsiau wasanaeth 
paru hyd yn oed lle dewisir cyfleoedd yn ofalus i fyfyrwyr yn 
seiliedig ar eich cofnod academaidd a'ch ymrwymiad. 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

• Oes angen cymorth arnoch gyda theithio  
   neu gostau gofal plant i wneud profiad  
   gwaith? 
• Ydych chi'n dioddef o gyflwr iechyd  
   meddwl/corfforol? 
• Oes gennych chi anabledd neu gyflwr  
   iechyd sy’n cyfyngu ar waith? 
• Oes gennych chi gyfrifoldebau gofal  
   plant/gofal? 
• Oeddech chi mewn gofal cyn i chi ddod i’r  
   Brifysgol? 
• Ydych chi o grŵp du neu leiafrifoedd  
   ethnig? 
• Ydych chi'n dod o gymdogaeth  
   cyfranogiad AU isel? 
 
Os ydych yn ateb ‘oes/ydw’ i unrhyw un o'r 
cwestiynau uchod, cysylltwch â Thîm GO 
Wales i weld a ydych yn gymwys i gael y 
cymorth ychwanegol hwn. 
 

Mae cymorth lleoliadau gwaith a 
phrofiad gwaith ar gael i bob myfyriwr 
gan Gyrfaoedd PDC 
https://careers.southwales.ac.uk/ 
gyrfaeoedd/

Mae cynghorwyr 
gyrfaoedd pwrpasol yn 

PDC, a all helpu i’ch 
cefnogi i ddatblygu eich 

dysgu gyrfaol.

A oes angen cymorth ychwanegol 
arnoch i gael profiad gwaith? 
 
Ydych chi o dan 25 oed, mewn  
addysg amser llawn a hawl  
gyfreithiol i fyw yn y DU? 
  

OES/YDW ... 
Mae Rhaglen Profiad Gwaith GO Wales ar gyfer myfyrwyr 
sy'n cael anhawster cael profiad gwaith. Mae cynghorwyr 
yn darparu cymorth un i un i'ch helpu i weithio drwy 
unrhyw broblemau rydych yn eu cael gyda phrofiad 
gwaith, eich helpu i gynyddu hyder, ac i gael cyfle sy'n 
berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa.

Blynyddoedd o 
WYBODAETH 

DIWYDIANT 
a chysylltiadau â 

SEFYDLIADAU 

gowales@southwales.ac.uk  

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gowales/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gowales/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gowales/


Ystyriwn y lleoliad fel partneriaeth deirffordd rhwng y 
cyflogwr, y myfyriwr a'r Brifysgol. Y peth pwysig i'w 
gofio yw pa fath bynnag o leoliad gwaith yr ydych yn 
ymgymryd ag ef, a ph’un a ydych yn cael eich cyflogi 
gan y cynhaliwr lleoliad ai peidio, rydych yn dal i fod yn 
gofrestredig fel myfyriwr PDC. Byddem yn disgwyl i chi 
ymddwyn mewn modd sy'n adlewyrchu'n dda arnoch 
chi eich hun, y cyflogwr a'r Brifysgol. 
 

CHI YW EIN LLYSGENNAD.

  2.2 Cymeradwyo lleoliad a    
  goruchwylio 
 

Byddai angen i rai lleoliadau gael eu cymeradwyo ymlaen 
llaw cyn i chi ddechrau, a rhoddir unrhyw wybodaeth am 
oruchwyliaeth i chi gan staff academaidd. Bydd pob 
gohebiaeth gan staff academaidd a'r Tîm Lleoliad Gwaith 
drwy sianeli cyfathrebu’r Brifysgol a’ch cyfeiriad e-bost 
Prifysgol. Rhaid i chi gofio mewngofnodi'n rheolaidd i’ch 
cyfrifon Prifysgol i wirio negeseuon pwysig. 

Tra byddwch ar eich lleoliad gwaith, efallai y cewch gysylltiad 
rheolaidd â'ch Partner Lleoliad Gwaith a fydd yn gallu ateb 
unrhyw ymholiadau neu eich cyfeirio at ffynonellau cyngor 
priodol os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau. 
Hwy hefyd fydd y sianel gyfathrebu i'ch cynhalwyr lleoliad fel 
y gellir cysylltu â sefydliadau'n rheolaidd i sicrhau bod 
popeth yn mynd rhagddo'n foddhaol. 

Yn yr un modd, bydd staff academaidd wrth law i ateb 
unrhyw gwestiynau asesu modiwl yn ystod eich cyfnod ar 
leoliad. Byddant yn eich cefnogi gyda'r holl faterion sy'n 
ymwneud â'ch gofynion asesu a'ch ymholiadau dyddiadau 
cau. Mae hyn er mwyn cefnogi eich dysgu a'ch datblygiad 
seiliedig ar waith ar bob cam o'ch profiad. Mewn rhai 
achosion, gall hyn gynnwys ymweliad gan diwtor sy'n 
ymweld. 
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Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

CHI YW EICH 
LLYSGENNAD 
EICH HUN AR  
GYFER EICH 
YFORY!

Mewngofnodwch i’ch  
cyfrifon prifysgol yn rheolaidd 

i wirio negeseuon pwysig. 

2.1 Cyrraedd a dechrau eich lleoliad 

Os yw eich lleoliad gwaith yn rhan integredig o'ch cwrs ac yn 
fodiwl asesedig fel rhan o'ch gradd, yna bydd disgwyl i chi 
gwblhau nifer o ofynion academaidd ac asesiadau fel rhan 
o'ch lleoliad. Bydd hyn yn dogfennu eich dysgu yn y gweithle 
fel y nodir yng ngofynion eich cwrs unigol.  Pennir manylion 
llawn asesiadau a gofynion penodol lleoliad gan staff 
academaidd a gallant eich helpu gydag unrhyw gwestiynau 
sy'n ymwneud â hyn. 
 

YN YSTOD EICH 
LLEOLIAD

Cofiwch, rydych yn dal yn 
fyfyriwr PDC pan fyddwch 
allan ar eich lleoliad, felly 
bydd gennych fynediad o 
hyd i holl gyfleusterau PDC 
fel arfer megis y llyfrgell, 
yr Ardal Gynghori a 
Gyrfaoedd PDC.

GALL RHAI DEILLIANNAU DYSGU 
ALLWEDDOL GYNNWYS: 
• Dealltwriaeth o waith, rolau gwaith ac  
   amgylcheddau gwaith mewn ffordd  
   cyd-destun ymarferol, bywyd go iawn. 
• Cymhwyster i gysylltu pwnc theori  
   penodol a dysgu mewn ffordd 
   amgylchedd gwaith perthnasol. 
• Y gallu i gyfathrebu ag ystod eang o  
   gydweithwyr a chleientiaid mewn  
   capasiti gwaith. 
• Y sgil i weithio mewn tîm ac ar eich  
   menter eich hun o fewn amgylchedd  
   gwaith. 
• Gwella eich priodoleddau personol a 
   phroffesiynol i ddod yn fyfyriwr  
   graddedig parod am waith. 
• Dealltwriaeth o gwblhau gwaith a  
   phrosiectau i derfyn amser ar gyfer  
   llinell reoli broffesiynol. 
 
 

https://library.southwales.ac.uk/llyfrgell/
https://advice.southwales.ac.uk/cyngor/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/
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2.3 Amgylchedd eich Lleoliad
Bydd yn naturiol bod yn nerfus am ddechrau 
swydd newydd ond ceisiwch beidio â bod yn 
rhy bryderus gan eich bod yn cael cefnogaeth 
dda gan PDC a bydd eich cynhaliwr lleoliad yn 
deall yn iawn wrth i chi ymgartrefu. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno’ch hun i gydweithwyr 
eraill a dechrau rhwydweithio o fewn y sefydliad. Bydd eich 
cynhaliwr lleoliad yn penodi cynrychiolydd yn ystod eich cyfnod 
sefydlu gyda nhw a fydd wrth law yn y sefydliad i'ch helpu i'ch 
setlo i mewn i'ch rôl yn effeithiol. 

Arhoswch yn bositif ac yn obeithiol i gael y gorau o'r cyfle hwn. 
Mae pob un ohonom yn cael dyddiau gwael ond mae'n well 
peidio â rhannu hynny yn y gwaith. Cadwch ffocws ar y gwaith a 
cheisiwch beidio â gadael i'ch bywyd personol effeithio ar eich 
rôl. Dylech ymdrechu i fod mor gadarnhaol a brwdfrydig â 
phosibl gydag agwedd datrys problemau, gallu gwneud. 

Ceisiwch gadw allan o wleidyddiaeth swyddfa! Lle bynnag yr 
ydych yn gweithio, bydd gwleidyddiaeth fewnol neu glecs yn 
digwydd, gallech fynd i drafferth felly mae'n well cadw draw 
oddi wrth y cyfan. Yn bendant, peidiwch â phostio unrhyw beth 
am hyn ar gyfryngau cymdeithasol (cadwch y cyfryngau 
cymdeithasol ar gyfer canmoliaeth a gwerthfawrogiad o 
leoliadau!). Parchwch eraill, ni waeth beth yw eu rôl o fewn y 
sefydliad cynhaliol. Mae bod yn gwrtais ac yn barchus yn 
allweddol i fywyd gwaith hapus drwy fod yn gyfeillgar, yn 
gwrtais ac arddangos moesau da. Cofiwch, dydych chi byth yn 
gwybod beth yw perthynas waith broffesiynol pobl, felly dylech 
drin pawb yr un fath! 

Gallai Polisi Cyfryngau Cymdeithasol PDC fod yn ddefnyddiol:  

https://its.southwales.ac.uk/cymraeg/polisïau-a-rheoliadau/ 

 

 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

2.4 Moesau lleoliad
Mae llawer o fyfyrwyr yn ystyried eu lleoliad fel un o 
uchafbwyntiau eu gradd. Manteisiwch yn llawn ar yr holl 
gyfleoedd sydd ar gael, ni wyddoch fyth beth ddaw o'ch 
amser ar leoliad. Mae'n bwysig cofio eich bod mewn 
amgylchedd gwahanol a gall rheolau gwahanol fod yn 
berthnasol ar sut rydych chi'n ymddwyn ac yn cyfathrebu.

YCHYDIG O BETHAU I'W HYSTYRIED PAN 
FYDDWCH AR LEOLIAD: 
• Peidiwch â defnyddio’ch ffôn ar wahân i'r  
   adeg pan fyddwch: ar ginio a/neu egwyl –  
   gwell byth, gadewch ef yn eich bag, eich locer  
   neu'ch car oni bai fod ei angen arnoch. 
• Glynwch wrth bolisi rhyngrwyd a 
   chyfryngau cymdeithasol y sefydliad. 
• Gwiriwch y cod gwisg a gwisgo'n briodol 
   ar gyfer eich diwydiant neu'ch rôl. 
• Cadwch at eich oriau gwaith cytunedig –   
   amser dechrau, seibiannau, amser gorffen.   
   Peidiwch â bod yn hwyr! 
• Cyfarchwch gydweithwyr a chwsmeriaid yn  
   ffurfiol a chyda phroffesiynoldeb. 
• Mae iaith y corff yn bwysig, gwnewch gyswllt  
   llygad â chydweithwyr i ddangos eich bod yn  
   ymwneud â'r pwnc a bod gennych ddiddordeb  
   yn yr hyn y mae pobl yn ei ddweud. 
• Cofiwch eich bod yn cynrychioli PDC, chi yw  
   eich llysgennad eich hun hefyd. 
 
  

Rydym wedi bod yn cefnogi myfyrwyr ar 
brofiad gwaith a lleoliadau gwaith ers 

blynyddoedd lawer, ac mae hyn wedi rhoi 
cipolwg i ni ar yr awgrymiadau gwych a 
allai eich helpu yn ystod eich lleoliad: 

 
Rhowch y rhifau cyswllt allweddol yn  

eich ffôn. 
 

Croesawch y polisïau a'r gwaith papur y 
maent yn eu rhoi i chi – bydd hyn yn rhoi i 
chi'r hyn sydd ei angen arnoch i ddeall y 

sefydliad yr ydych yn gweithio gyda. 
 

Derbyniwch y gall bod ar brofiad gwaith 
fod yn flinedig. Mae'n cymryd egni i fod 

mewn gweithle newydd ac efallai nad 
ydych cyn hyn wedi gweithio diwrnod 

llawn mewn gweithle. Os felly, gofalwch 
amdanoch eich hun ac ystyriwch gadw 
rhai o'ch nosweithiau cyntaf yn rhydd i 

ddadflino. 
 

Ymddiriedwch yn eich greddf – os nad yw 
rhywbeth yn teimlo'n iawn, dywedwch 

wrth y person yr ydych yn adrodd iddo/iddi 
- boed hynny'n rheolwr llinell, neu, os nad 

ydych yn teimlo y gallwch siarad â'ch 
rheolwr llinell cysylltwch â'ch Partner 
Lleoliad Gwaith neu staff academaidd. 

 
Mewngofnodwch yn rheolaidd i’ch cyfrif 

e-bost Prifysgol ac ymateb i unrhyw 
ohebiaeth gan staff academaidd. 
Bydd eich lleoliad gwaith yn rhoi 

cysylltiadau a chyfleoedd rhwydweithio 
gwerthfawr i chi i'w defnyddio yn y 

dyfodol. Argymhellir eich bod yn 
defnyddio'r rhain gymaint â phosibl. 

 
EFALLAI EI FOD YN SWNIO'N AMLWG, 

OND Y MWYAF Y BYDDWCH YN CYMRYD 
RHAN, Y MWYAF O BROFIAD Y BYDDWCH 

YN EI GAEL. 

ARHOSWCH  
YN BOSITIF  

AC YN 
OPTIMISTAIDD

BYDDWCH  
YN GWRTAIS AC 

YN BARCHUS

BYDDWCH YN 
GWRTAIS, YN 

GYFEILLGAR AC 
ARDDANGOSWCH 

FOESAU DA.

FFOCYSWCH  
AR Y GWAITH 

GYDAG AGWEDD  
GALLU GWNEUD

2.5 AWGRYMIADAU GWYCH

Ymgymryd â’r interniaeth 
hon i gefnogi’m 

hastudiaethau Prifysgol 
yw'r peth gorau a wnes i. 
Mae gallu rhoi theori ar 

waith wedi fy helpu i ennill 
sgiliau'n barod ar gyfer 
pan fyddaf yn gadael y 

Brifysgol.  
 

Eleanor, BA Busnes a Rheoli
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2.6 Proffesiynoldeb yn y gweithle

Mae'n bwysig ystyried goblygiadau diogelu data a natur 
gyfrinachol eich rôl gyda'ch cyflogwr, yn enwedig o ran defnyddio 
rhyngrwyd swyddfa, e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu ffonau 
symudol at ddefnydd personol. 

Mae rheoli amser yn bwysig, fel ag y mae prydlondeb. Dylech 
sicrhau eich bod ar amser yn y gwaith bob dydd, nid yn unig y mae 
hwyrni'n anghwrtais, ond mae'n awgrymu sgiliau trefnu gwael neu 
ddiffyg diddordeb. Mae hyn yn bwysig nid yn unig ar gyfer 
dechrau'r diwrnod gwaith ond mae'n cynnwys seibiant coffi neu 
ginio hefyd. 

Dylech wisgo'n briodol, yn smart ac yn broffesiynol ar gyfer eich 
diwydiant bob amser yn ystod eich lleoliad. Nid yw bob amser yn 
hawdd gwybod beth i'w wisgo i gyfweliad, nac ar gyfer eich 
lleoliad gwaith, ac mae'n dibynnu ar y math o ddiwydiant yr ydych 
yn bwriadu mynd iddo. Os cewch y cyfle, gofynnwch yn ystod y 
cam cyfweliad neu anfonwch e-bost at y sefydliad cyn dechrau er 
mwyn gwirio os ydych yn pryderu. Drwy wneud hynny, bydd y 
ffaith eich bod wedi ei ystyried ac wedi gofyn y cwestiwn hwnnw 
yn creu argraff ar y rhan fwyaf o sefydliadau. Isod ceir rhai 
canllawiau defnyddiol: 

https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/what-
wear-job-interview-fashion-dress-impress 

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-
techniques/273667-dress-for-success-at-your-graduate-job-
interviews 

 

DISGOWNTIAU DILLAD LLEOLIAD 
A CHYLLID 
• Gostyngiadau NUS. 
• Os ydych chi’n cael trafferth talu am  
   siwt, er enghraifft, efallai y byddwch  
   yn gymwys i wneud cais am arian  
   drwy'r Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr  
• Confa Profiad Myfyrwyr Alumni -  
   Mae’r Gronfa Profiad Myfyrwyr yn  
   bodoli i roi arian i fyfyrwyr i'w helpu i  
   ddatblygu'r sgiliau, ysgogiad a  
   chyfleoedd sydd eu hangen arnynt i  
   lwyddo ar ôl graddio. Myfyrwyr sydd  
   yn y sefyllfa orau i ddweud wrthym  
   beth sydd ei angen arnynt i wneud eu  
   profiad PDC hyd yn oed yn well i  
   sicrhau eu bod yn sefyll allan o'r 
   dorf. 
 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

Gwisgwch  
YN BRIODOL,  
YN SMART ac  

YN BROFFESIYNOL ar 
gyfer eich diwydiant.

Mae gennych gyfrifoldeb i ddilyn polisïau 
sefydliadol eich cynhaliwr lleoliad, i barchu 
cyfrinachedd busnes eich sefydliad ac  
ymddwyn yn broffesiynol bob amser.

Mae rheoli amser yn bwysig,  
fel ag y mae prydlondeb.

https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/what-wear-job-interview-fashion-dress-impress
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/what-wear-job-interview-fashion-dress-impress
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-techniques/273667-dress-for-success-at-your-graduate-job-interviews
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-techniques/273667-dress-for-success-at-your-graduate-job-interviews
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-techniques/273667-dress-for-success-at-your-graduate-job-interviews
https://www.nus.org.uk
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/
https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/alumni/cefnogi/giving-gift/cronfa-profiadau-myfyrwyr/


3.1 Iechyd a diogelwch yn y gweithle
Bydd y polisïau a'r gweithdrefnau hyn yn cwmpasu cwmpas 
eang o feysydd sy'n darparu gwybodaeth am bwy i gysylltu â 
hwy os ydych yn rhy sâl i fynychu’r gwaith, sut i roi gwybod 
am ddamwain yn y gweithle a'r hyn y gallech ac na allech ei 
wneud yn yr amgylchedd gwaith. 

Os yw eich lleoliad gwaith yn rhan o'ch cwrs fel modiwl 
asesedig yna bydd angen i chi gadarnhau manylion eich 
lleoliad i'r Tîm Lleoliad Gwaith drwy'r ffurflen manylion 
lleoliad CYN i chi fynychu’ch lleoliad. Fel myfyriwr PDC, bydd 
angen i chi ymgyfarwyddo â chanllawiau Iechyd a Diogelwch 
Myfyrwyr PDC: 

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cael-
profiad/lleoliadau-gwaith/canllawiau-iechyd-diogelwch/ 
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3.2 Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch ar gyfer Lleoliadau Gwaith Asesedig
Mae proses tair rhan y mae'n rhaid i bob myfyriwr ei dilyn:

CYN EICH LLEOLIAD: 
 
Cam 1: 
Byddwch yn cyflwyno ffurflen manylion lleoliad 
a fydd yn esbonio ble a phryd rydych yn mynd ar 
leoliad i'ch Partner Lleoliad Gwaith. 
 
Cam 2: 
O'r wybodaeth hon, gall eich Partner Lleoliad 
Gwaith anfon ffurflen gyffredinol Iechyd a 
Diogelwch yn gyntaf (os yw'r cyflogwr yn 
newydd neu os nad yw wedi’i ddefnyddio o fewn 
3 blynedd). Mae hyn yn casglu gwybodaeth fel 
yr yswiriant atebolrwydd cyflogwr a 
gwybodaeth asesu risg. Yn ail, anfonir y ffurflen 
Iechyd a Diogelwch penodol, sy'n rhoi manylion 
eich gwybodaeth fel myfyriwr lleoliad. 
 
Cam 3:  
Byddwch yn derbyn sesiwn briffio Iechyd a 
Diogelwch a chopi o'r canllawiau. 
 
Cam 4:  
Yna, cymeradwyir y lleoliad gan eich Partner 
Lleoliad Gwaith ac weithiau mae angen 
cymeradwyaeth academaidd i wirio addasrwydd 
y lleoliad. 
 
  

YN YSTOD EICH LLEOLIAD: 
 
Cam 5:  
Staff academaidd a Phartner Lleoliad Gwaith 
sy'n cynnal cyswllt a chymorth. 
 
Step 6: 
Os bydd unrhyw faterion Iechyd a Diogelwch 
yn codi, dylid rhoi gwybod i'ch cyflogwr fel y 
cam cyntaf ac yna dylid rhoi gwybod i'ch 
Partner Lleoliad neu staff academaidd. 
 
 
  
AR ÔL Y LLEOLIAD: 
 
Cam 7: 
Bydd angen i chi gyflwyno adborth am eich 
lleoliad i'ch Partner Lleoliad Gwaith. 
  

3.3 Ymdrin â phroblemau posibl
Yn y DU, ar wahân i'ch hawliau sy'n benodol i leoliad, mae 
gennych yr un hawliau yn y gwaith â phob unigolyn sy'n 
gweithio yn y DU. Gallwch gael gwybodaeth am hawliau 
cyflogaeth sylfaenol ar wefan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth: 
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/ 

Os yw eich lleoliad dramor, gall gwahanol ddeddfau a 
rheoliadau fod yn berthnasol. Nid yw'r hawliau yn y gwaith y 
mae gennych hawl iddynt yn y DU yn berthnasol pan 
fyddwch yn gweithio dramor.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
deall eich hawliau gwaith dramor drwy ymgynghori â Thîm 
Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol PDC cyn i chi 
deithio. Un ffynhonnell wybodaeth fyddai gwefan y Swyddfa 
Dramor a Chymanwlad: www.gov.uk/browse/abroad 

I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, mae popeth yn mynd yn hynod o 
dda ac rydym yn clywed am lwyddiannau gwych. Ar 
achlysuron prin, gall rhai myfyrwyr wynebu anawsterau ar 
leoliad. Gall hyn fod oherwydd amrywiol resymau gwahanol 
o amgylchiadau personol i anghytundebau â chynhalwyr y 
lleoliad. 

Os cewch unrhyw broblemau yn ystod eich lleoliad, dylech 
geisio datrys y mater gyda goruchwyliwr neu reolwr eich 
gweithle. Efallai nad ydynt yn ymwybodol o'ch 
anhapusrwydd ac efallai y gallant ehangu eich rôl neu gynnig 
profiadau newydd i chi. Os na allwch ddatrys y mater, rhowch 
wybod i staff academaidd a'ch Partner Lleoliad Gwaith cyn 
gynted â phosibl. 

Yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf 
mewn sefydliad newydd, dylech gael 
cyfnod sefydlu sy'n cwmpasu polisïau 
Iechyd a Diogelwch eich cyflogwr, 
ymhlith rheoliadau eraill yn y gweithle. 

IECHYD A  
DIOGELWCH

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 
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4.1 Dychwelyd i'r Brifysgol
Ar ôl i chi gwblhau eich lleoliad, mae bob amser yn 
syniad da ysgrifennu at eich cynhaliwr lleoliad i ddiolch 
iddynt a thrafod geirdaon. Dylech sicrhau eich bod 
wedi llenwi unrhyw ffurflenni adborth neu ddogfennau 
sy'n ymwneud â'ch asesiadau cyn i chi adael y lleoliad. 

 

 

Canllaw Lleoliad Myfyrwyr 

PETHAU I'W GWNEUD CYN I CHI 
GWBLHAU EICH LLEOLIAD: 
 

• Myfyrio ar eich profiad a'ch sgiliau a  
   enillwyd tra ar leoliad a gwneud nodyn  
   ohonyn nhw tra byddwch chi'n cofio.  
   Tynnwch sylw at eich cryfderau a  
   gwendidau, hoffterau a thueddiadau, gan  
   eich helpu i nodi ardaloedd o ddatblygiad a  
   nodi cyfleoedd addas ar gyfer y dyfodol. 
• Wrth i'ch lleoliad gwaith ddod i ben, ewch  
   drwy eich nodiadau i nodi eich 
   cyflawniadau, momentau dysgu mwyaf 
   a'r sgiliau allweddol a ddysgwyd gennych. 
• Defnyddiwch y wybodaeth hon i ddiweddaru  
   eich CV a’ch proffil LinkedIn (archebwch  
   apwyntiad gyda Cynghorydd Gyrfaoedd os  
   oes angen cymorth arnoch gyda hyn). 
• Ystyriwch a yw hwn yn dal i fod yn faes gyrfa  
   y mae gennych ddiddordeb ynddo. 
• Mae eich adborth yn bwysig i'r Tîm Lleoliad  
   Gwaith gan ei fod yn helpu i lunio ein harlwy  
   ar gyfer y dyfodol. Bydd hefyd yn eich annog  
   i feddwl am eich lleoliad a'r hyn rydych  
   wedi'i ddysgu. 
 
Gall adborth myfyrwyr fod yn rhan o'ch 
asesiad neu efallai y bydd yn ofynnol gan eich 
Partner Lleoliad Gwaith. Y naill ffordd neu'r 
llall, rydym yn gwerthfawrogi eich 
meddyliau'n fawr ac efallai y byddwn  
hyd yn oed yn cysylltu'n ôl i ddatblygu eich 
adborth i Astudiaeth Achos. 
 
Mae'n bwysig cofio eich bod yn gwirio’ch e-
bost Prifysgol yn rheolaidd am wybodaeth a 
chysylltwch â staff academaidd yn barod i 
ddychwelyd i'ch astudiaethau. Sicrhewch eich 
bod yn cwblhau eich asesiad lleoliad a'ch bod 
yn ymwybodol o ddyddiadau cyflwyno’ch 
cwrs. Holwch staff academaidd os oes 
gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am 
ofynion eich modiwl neu ddyddiadau cau. 
 
 

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi bostio am eich 
gwerthfawrogiad o'r cyfle ac i dagio’r sefydliad a'r 
cydweithwyr sydd wedi’ch helpu yn eich lleoliad. Mae hwn 
yn gyfle gwych i chi rwydweithio a chysylltu â'r sefydliad 
a'r cysylltiadau rydych wedi cyfarfod â hwy ar gyfryngau 
cymdeithasol fel LinkedIn a Trydar. Gofynnwch am eirda; 
mae cyflogwyr yn y dyfodol yn hoffi gweld geirdaon 
gwaith gan y gallant roi mewnwelediad gwerthfawr i 
gymeriad ac arddull gwaith unigolyn yn ogystal â rhoi 
dilysiad ar gyfer yr hyn a ysgrifennir yn eu CV. Gallwch ofyn 
am y geirdaon hyn drwy LinkedIn, fel ei fod yn weladwy 
i'ch holl gysylltiadau. 

Pu’n a oedd y profiad yn dda neu ddrwg, ni fydd chwifio 
hwyl fawr a symud ymlaen yn ddigon i’ch galluogi i gael y 
gorau o'ch profiadau ar leoliad. Darllenwch yr ychydig 
bethau canlynol y mae angen i chi eu gwneud ychydig cyn 
i chi gwblhau eich lleoliad er mwyn sicrhau y byddwch yn 
elwa o’ch gwaith caled. 

 

DIWEDD EICH 
LLEOLIAD

Mae'r Tîm Lleoliad Gwaith hefyd yn 
cynnal ymgyrch tymorol yn y 
cyfryngau cymdeithasol lle gofynnwn 
i bob myfyriwr ddefnyddio'r hashnod  
#USWplacement yn ystod ac ar ôl 
lleoliad gwaith.

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-apwyntiad/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-apwyntiad/
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-apwyntiad/


MANYLION CYSWLLT 
Defnyddiwch y dudalen hon i wneud nodyn o'r 
holl fanylion cyswllt gwybodaeth i sicrhau bod  
y manylion wrth law pan fo’u hangen:

Eich Partner Lleoliad Gwaith 
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cwrdd- 
âr-tîm/ 

ENW 

CYFEIRIAD E-BOST 

RHIF CYSWLLT 

 

Manylion eich Staff Academaidd  
https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/ 

ENW 

CYFEIRIAD E-BOST 

RHIF CYSWLLT 

 

Manylion eich Cynhaliwr Lleoliad 

ENW 

CYFEIRIAD E-BOST 

RHIF CYSWLLT 

GYRFAOEDD PDC  
https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cw
rdd-âr-tîm/  
Gall apwyntiadau cyngor gyrfaoedd fod yn fan 
cychwyn da i siarad am amrywiaeth o faterion 
gyrfa, gan gynnwys trafodaethau ar opsiynau 
gyrfa, astudiaeth ôl-radd, strategaethau a 
thechnegau chwilio am swydd, paratoi ar gyfer 
canolfan asesu ac adolygiadau CV. Mae hefyd yn 
ddelfrydol os oes angen cyngor arnoch ar baratoi 
CV, llythyr neu gais eglurhaol. 
 

GOFYN CWESTIWN  
https://careers.southwales.ac.uk/ 
gyrfaeoedd/gofyn-cwestiwn-archebu-
apwyntiad/  
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn 
cwestiwn neu gwestiynau i ni, yn enwedig os 
na allwch drefnu apwyntiad gyda 
Chynghorydd Gyrfaoedd. 
Gall y cwestiynau gynnwys adolygiadau CV, 
trafodaethau ar astudiaeth ôl-radd, 
strategaethau a thechnegau ceisio swyddi, 
paratoi ar gyfer canolfan asesu a chwnsela 
ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith. 
 

AWGRYMIADAU 
GWYCH  
Tynnwch lun o'r dudalen  
hon fel eich bod wedi'i  
storio ar eich ffôn!
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TÎM LLEOLIAD  
GWAITH PDC
Mae Partneriaid Lleoliad Gwaith penodedig yma  

i'ch helpu i'ch cefnogi ar draws campysau PDC 
uswplacements@southwales.ac.uk
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Cofiwch ddefnyddio #USWPlacement ar 
unrhyw negeseuon cyfryngau cymdeithasol 
am eich lleoliad. 

https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cwrdd-%C3%A2r-t%C3%AEm/
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https://careers.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd/cwrdd-%C3%A2r-t%C3%AEm/
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Profwch eich yfory, heddiw!

Chwilio: UniSouthWales
@USWCareers 
#USWPlacement

www.southwales.ac.uk/careers 
www.southwales.ac.uk 
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