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Addo £20,000 yn ystod Ymgyrch Ffôn 2011!
Mae Ymgyrch Ffôn 2011 wedi bod yn llwyddiant ysgubol arall. Yn ystod mis Hydref a

mis Tachwedd, siaradodd myfyrwyr presennol â mwy na 1,200 o gyn-fyfyrwyr ac
addawyd bron £20,000 i gefnogi'r Gronfa Flynyddol, a fydd yn helpu i gefnogi

myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol yn eu hastudiaethau. 

Ar gyfer y myfyrwyr a ffoniodd, roedd yn gyfle gwych i siarad â chyn-fyfyrwyr a oedd
wedi astudio'r un cwrs. Cafodd llawer ohonynt gyngor amhrisiadwy ar eu gyrfa ac

awgrymiadau ar sut i fanteisio i'r eithaf ar y profiad ym Mhrifysgol 
Fetropolitan Caerdydd...
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2 Croeso

Blwyddyn Newydd Dda gan bob un ohonom yn y Swyddfa
Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr! Os ydych yn derbyn
Gorwelion am y tro cyntaf, croeso i'n cymuned gynyddol o 
gyn-fyfyrwyr, staff a chyfeillion sy'n rhannu ein brwdfrydedd dros
addysg a'r hyn y gall ei gyflawni.

Roedd 2011 yn flwyddyn hollbwysig i'n prifysgol er gwaethaf yr
hinsawdd economaidd anodd. Ni yw'r brifysgol 'newydd' orau yng
Nghymru o hyd yn ôl 'Times University Guide', rydym wedi cadw
ein safle fel y brifysgol orau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr
rhyngwladol ac wedi codi 50 o lefydd i gael ein cydnabod fel yr
20fed prifysgol fwyaf ecogyfeillgar yn y DU yng Nghynghrair
Werdd 2011.

Wrth gwrs, un o'r datblygiadau mwyaf fu'r broses o newid ein
henw. O 1af Tachwedd 2011, newidiwyd ein henw'n swyddogol i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.
Gwn fod llawer ohonoch wedi gweld yr enw'n newid sawl gwaith dros y 60 mlynedd diwethaf ac
rydym wedi dod yn gryfach yn sgîl hynny. Rydym yn hyderus y bydd ein hunaniaeth newydd yn
parhau i adeiladu ar waith da UWIC a'n sefydliadau sylfaen. 

Efallai y gwyddoch hefyd fod y Brifysgol wedi ymateb yn ddiweddar i gynnig gan y 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch yn argymell y dylid uno â Phrifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru,
Casnewydd.  Mae Bwrdd y Llywodraethwyr yn cytuno â dewis cofnodedig y Cynulliad Cenedlaethol
ar gyfer cydweithredu gwirfoddol (yn hytrach nag uno).

Mae eich cefnogaeth bellach yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, gydag ysgoloriaethau newydd yn
cael eu creu ac ymchwil o'r radd flaenaf yn parhau i newid bywydau. Fel elusen, rydym yn dibynnu ar
haelioni pobl eraill i alluogi datblygiadau fel hyn i fynd rhagddynt. Cofiwch fod pob ceiniog o'ch rhodd
yn mynd yn uniongyrchol i'ch 'achos' dewisol ac nid ar gostau gweinyddu!

Diolch am ein helpu i helpu eraill. 

Andrew Walker (HCIMA 1984)
Cyfarwyddwr Datblygu
awalker@cardiffmet.ac.uk 

Rydym yn ymrwymedig i leihau effaith 
amgylcheddol ein gweithgareddau. Os 
byddai'n well gennych dderbyn y Cylch-
lythyr hwn drwy e-bost, rhowch wybod i ni

Os hoffech gysylltu â ni gallwch anfon 
e-bost i developmentoffice
@cardiffmet.ac.uk neu ffonio 
029 2020 1590.

Neu, ysgrifennwch atom:
Y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau 
Cyn-fyfyrwyr,
Heol Cyncoed,
Caerdydd,
CF23 6BN

Am ragor o wybodaeth am godi arian ym
Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, ewch i'n
gwefan www.cardiffmet.ac.uk/supportus

Clodrestr
Dyluniwyd gan Jamie Fitzgerald
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Gwasanaethau Creadigol

A ydych am ein helpu i godi arian a gwneud gwahaniaeth?

Beth am herio eich hun drwy gymryd rhan mewn digwyddiad noddedig? Rydym wedi cofrestru â
Justgiving.com felly gallwch greu eich tudalen codi arian eich hun i'ch ffrindiau a'ch teulu eich noddi.
Dros y ddwy flynedd diwethaf codwyd mwy na £1,200 gan staff a redodd Hanner Marathon
Caerdydd. Ai hon yw'r her i chi? Os felly, fe rown ni hyd yn oed grys-t i chi ar gyfer y diwrnod 
mawr! Cynhelir y ras ar 14eg Hydref 2012. Gwerthwyd yr holl docynnau ar gyfer ras 2011 gyda
15,000 o redwyr yn cymryd rhan, felly cofrestrwch yn gynnar fel na chewch eich siomi!

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth yn developmentoffice@cardiffmet.ac.uk neu 029 2020 1590

Croeso…



3Ymgyrch Ffôn 2012

…Parhad o'r dudalen flaen

“Wn i ddim a wyddoch chi lawer am ymchwil Prifysgol Fetropolitan Caerdydd... Wel
mae'r Athro Rose Cooper wrthi'n astudio'r defnydd o fêl manwca ar hyn o bryd fel
ffordd o ymladd MRSA". Yn ystod ein Telethon yn 2011, fe'm gwelwyd yn dweud hyn
yn aml. Nid oedd gan lawer o bobl, oni bai eu bod wedi cael gafael ar un o'r cylchgronau
neu gylchlythyrau blaenorol i gyn-fyfyrwyr, unrhyw syniad bod y lle yr oeddent wedi
astudio ynddo yn gwneud gwaith ymchwil mor arloesol. A bod yn onest, nes i mi ymuno
â'r ymgyrch, nid oedd gen i syniad chwaith. Dyma un o'r rhesymau pam bod yr ymgyrch
ffôn mor bwysig. Mae myfyrwyr presennol sy'n siarad â chyn-fyfyrwyr yn codi arian i
amrywiaeth o achosion gwych yn cynnwys gwaith ymchwil o'r radd flaenaf,
ysgoloriaethau, adnoddau llyfrgell a phrosiectau cymunedol. Ond mae hefyd yn dweud
wrth ein cyn-fyfyrwyr bod ganddynt brifysgol i ymfalchïo ynddi. 

Roeddwn wrth fy modd i fod yn rhan o rywbeth gyda chymaint o oblygiadau cadarnhaol.
Cefais y cyfle i siarad â rhai pobl wirioneddol hyfryd. I holl gyn-fyryrwyr UWIC (y byddaf
yn ymuno â hwy'n fuan!) byddwn yn dweud, pan gysylltir â chi'r flwyddyn nesaf,
achubwch ar y cyfle i siarad â myfyrwyr brwdfrydig, mae eich cyngor fel graddedigion
yn amhrisiadwy i'r bobl rydych yn siarad â hwy a bydd unrhyw rodd y gallwch ei roi nid
yn unig yn werthfawr ac yn hael ond bydd 100% ohono yn ariannu'r dyfodol!

Mae'r Telethon yn golygu mwy na dim ond codi arian. Rydych hefyd wedi gwneud cynigion hael o gymorth anariannol i'n
myfyrwyr, yn cynnwys lleoliadau gwaith, cyngor ar yrfaoedd a darlithoedd gwadd. Mae'r gefnogaeth hon yn amhrisiadwy 
ac rydym mor ddiolchgar.Os credwch y gallwch chi gynnig lleoliad waith i fyfyriwr dawnus, cysylltwch â ni yn 
developmentoffice@cardiffmet.ac.uk

Galwyd 1,223 
o Gyn-fyfyrwyr

145 
o Gyfranwyr Newydd

42% 58%

39% 61%

Cyfranwyr fesul Ysgol 

Neges gan Jessica Rouse
3edd Blwyddyn BA (Anrh) 
Myfyriwr Saesneg a Drama

Ymgyrch Ffôn 2012

Ystadegau’r Ymgyrch

34%
Ysgol 

Gwyddorau
Iechyd

30%
Ysgol 
Addysg 

19%
Ysgol 
Reoli 

11%
Ysgol Gelf a 
Dylunio 

6%
Ysgol

Chwaraeon

Cyfranwyr fesul blwyddyn Graddio Cyfranwyr fesul Rhanbarth

76%
Cymru

24% 
Lloegr

68% 2000au

14% 1990au

3% 1980au

9% 1970au

5% 1960au

1% 1950au



4 Cefnogi Myfyrwyr

Ysgoloriaethau
Newyddiaduraeth Chwaraeon a
Ffotograffiaeth Chwaraeon yn
cael eu cynnig gyda'ch
cefnogaeth chi
Mae eich rhoddion chi wedi ein galluogi i greu dau fwrsari
newydd ar gyfer Newyddiaduraeth Chwaraeon a
Ffotograffiaeth Chwaraeon. Cafodd Danny Donovan,
myfyriwr BA (Anrh) mewn Saesneg a Diwylliant Poblogaidd,
sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn, £1,500 i fod yn
Newyddiadurwr Chwaraeon yn ei amser hamdden o fewn
Adran Cyfryngau'r Undeb Myfyrwyr a dywedodd: "Dwi mor
ddiolchgar am y bwrsari hwn sydd wedi bod yn fodd i mi
weithio fel newyddiadurwr i'r Undeb Myfyrwyr. Yn fwy nag
erioed, mae'n bwysig i israddedigion ddisgleirio, ac mae'r cyfle
hwn wedi bod yn fodd i mi ddatblygu portffolio cynhwysfawr o
erthyglau proffesiynol o safon y gallaf ei ddangos wrth i mi
anelu at gwrs hyfforddi ôl-raddedig mewn newyddiaduraeth er
mwyn dechrau ar yrfa yn y cyfryngau. Byddaf bob amser yn
gwerthfawrogi'r cyfle a roddwyd i mi, yn uniongyrchol gan
gyn-fyfyrwyr. Byddaf yn bendant yn talu'r gymwynas yn ôl pan
fyddaf yn y sefyllfa i wneud hynny".

At hyn, rhoddwyd £1,500 i Tin Lee, myfyriwr MSc mewn
Rheoli Lletygarwch i fod yn Ffotograffydd Chwaraeon o fewn
yr un adran. Wrth sôn am ennill y bwrsari, dywedodd: "Dwi
wrth fy modd mai fi yw Ffotograffydd Chwaraeon y Brifysgol.
Mae'r cyfle ardderchog hwn wedi bod yn fodd i mi ddatblygu
portffolio proffesiynol o ffotograffau a fydd yn bendant yn fy
ngwneud yn fwy cyflogadwy. Mae hefyd wedi datblygu fy
sgiliau creadigol".

Danny Donovan (chwith) a Tin Lee (dde)

“Mae'r ysgoloriaeth hon wedi helpu i dawelu fy
meddwl eleni. Mae'n golygu fy mod i'n rhydd i
ddatblygu fy sgiliau fel ceramegydd heb i mi fod dan
ormod o bwysau ariannol. Rwy'n ddiolchgar iawn i 
Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton am ei chymorth."

Gyda chost astudiaethau israddedig yn cynyddu, ni all llawer o fyfyrwyr
barhau â'u haddysg hyd at lefel ôl-raddedig. Mae gallu darparu ysgoloriaethau
ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig wir yn gwneud gwahaniaeth. Y flwyddyn
academaidd hon, roeddem yn ddigon ffodus o allu cynnig dwy Ysgoloriaeth
Cerameg MA gyda chefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton.
Dywedodd Sharon Richards,
un o'r rhai lwcus i 
dderbyn 
ysgoloriaeth 
o'r fath a 
raddiodd yn 
2011 o Brifysgol 
Fetropolitan C
aerdydd gyda BA 
(Anrh.) dosbarth 
cyntaf mewn Cerameg:

Ysgoloriaethau Cerameg

Cultivated Orb (2011)

Os credwch y byddai eich Cwmni neu'ch Sefydliad
yn awyddus i gefnogi myfyrwyr talentog drwy gyfr-
wng ysgoloriaeth neu wobr i fyfyriwr, cysylltwch ag
Andrew Walker, Cyfarwyddwr Datblygu i gael sgwrs
ar 029 2020 1590 neu awalker@cardiffmet.ac.uk.

Cymorth Rhodd
Cofiwch os ydych yn drethdalwr y DU, gall y 
Brifysgol hawlio Cymorth Rhodd ar eich rhodd. Bydd y
cynllun hwn gan y llywodraeth yn golygu bod eich rhodd
yn werth 25% yn fwy i ni ond ni fydd yn golygu cost 
ychwanegol i chi! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw
llenwi'r adran Cymorth Rhodd o'r ffurflen rodd neu rhowch
wybod i ni ar lafar eich bod am i ni hawlio Cymorth Rhodd.
Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan:
www.cardiffmet.ac.uk/giftaid

Cefnogi Myfyrwyr
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Y Diweddaraf am y Llyfrgelloedd
Diolch i'ch rhoddion chi, bydd y Ddesg Gymorth
ganolog yn y Ganolfan Ddysgu (Llyfrgell) ar
Gampws Llandaf yn cael ei hadnewyddu. Yn
dilyn y gwaith o adeiladu'r estyniad i'r Ganolfan,
a agorwyd y llynedd, bydd y datblygiad hwn yn
sicrhau bod gan fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr
ddesg gymorth, man croesawu a phwynt
gwybodaeth penodedig sy'n addas at y diben.
Bydd y gwaith ar y ddesg yn dechrau'n fuan
iawn er mwyn sicrhau ei bod yn barod ar gyfer y
flwyddyn academaidd 2012-13.

Y Gronfa Flynyddol yn helpu i
brynu offer newydd
Drwy eich haelioni chi, mae'r Gronfa Flynyddol wedi
gwneud sawl rhodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Mae un o'r rhoddion hyn wedi golygu bod yr Ysgol
Chwaraeon wedi gallu prynu cymhorthion addysgu
newydd angenrheidiol gan gynnwys ysgerbwd ac
adnoddau arbenigol ar gyfer  y radd SCRAM
(Cyflyru, Adsefydlu a Thylino ym maes
Chwaraeon). Wrth sôn am yr adnoddau newydd,
dywedodd Mike Wadsworth, cyn-fyfyriwr ac Uwch
Ddarlithydd ar y cwrs: "maen nhw wedi bod yn 
fuddiol iawn i'r myfyrwyr gan fod y myfyrwyr yn
gallu gweithio mewn grwpiau llai, pob un ohonyn
nhw gyda'u deunydd cyfeirio eu hunain."

Y Newyddion Diweddaraf am yr Apêl Chwaraeon

Y llynedd, wrth i ni ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu'r Ysgol Chwaraeon, apeliodd yr
arwr rygbi Gareth Edwards a'r athletwr Olympaidd Lynn Davies am eich cefnogaeth
ar gyfer cynlluniau i ddatblygu canolfan chwaraeon o'r radd flaenaf ar Gampws 
Cyncoed. Mae rhai o'r cynlluniau hyn yn dechrau dwyn ffrwyth erbyn hyn ac rydym
yn ddiolchgar iawn am y rhoddion a gafwyd hyd yn hyn. Cytunwyd y byddai 
Canolfan Chwaraeon Cymru ar gyfer yr Anabl (sy'n adnabyddus i'r mwyafrif fel
'Campfa Cyncoed') yn cael ei hadnewyddu ar raddfa fawr. Bydd y gwaith hwn yn
cynyddu arwynebedd y llawr a'r capasiti cyffredinol, ac yn cadw a gwella nifer y 
gorsafoedd sydd ar gael i ddefnyddwyr abl ac anabl. Rydym yn gobeithio y caiff y
gwaith ei gwblhau erbyn blwyddyn academaidd 2012-13 felly cadwch eich llygaid
ar agor am ragor o wybodaeth am hynt y gwaith! Mae'r gampfa ar agor i'r cyhoedd
felly os hoffech gael gwybod sut i ddod yn aelod, cysylltwch ag
alumni@cardiffmet.ac.uk i gael rhagor o fanylion. 

Canolfan Chwaraeon Cymru ar gyfer yr Anabl’(Campfa Cyncoed)

Cronfa Ymchwil 
Bydd y Gronfa Ymchwil, sy'n cael ei chefnogi gan eich
rhoddion chi, yn rhoi hyd at £50,000 y mis nesaf. 
Cofiwch ddarllen y rhifyn nesaf o Gorwelion i weld pa
brosiectau sydd wedi elwa ar hyn.

Newyddion am Arian Cyfatebol
Byddwch yn falch o glywed bod eich cefnogaeth wedi sicrhau
£320,000 o arian cyfatebol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru (CCAUC). Rydym yn falch iawn bod y cynllun wedi bod mor
fuddiol. Nod y Llywodraeth oedd hyrwyddo rhoddion dyngarol i'r
sector Addysg Uwch ledled y DU ac mae'n sicr wedi talu ar ei 
ganfed i ni, gyda thros 260 o roddwyr newydd ers i'r cynllun gael 
ei sefydlu yn 2008. 

Cefnogi Myfyrwyr Newyddion Diweddaraf am Godi Arian 



Diolch!

Peter Adamczyk-Haswell

Karina Allaway

Timothy Andradi

Amal Arteh

Susan M Ball

Robin Baskerville

Maggie Bellairs

Katy Bellerby

Carl R Beynon*

Caroline Bovey

Ernest J Brent

Lord Brooks of Tremorfa DL

David Bryant

Matthew Bunn

Margaret Cameron

Patricia Chadwick

Antony J Chapman*

Sheila Clark

Dave Cobner*

Patricia Cole

Tracey Couch

Eleri Cubbage

Helen Davies

Louise Davies

Lynn Davies CBE

Richard J Davies

Robert Davies

Jacqueline Dignan

Anne Doyle

Kevin Duncan

Shan Eastcott

Gareth Edwards CBE

Susan E Edwards

Susan Marie Edwards

Colin Elliot

Maria Etifit

John Evans

Sheona Evans*

Siobhan Evans

Alison Flack

Kathryn Francis

Gillian Goddard

Claire Grainger*

Matthew Green

Louise Griffin*

Gwyn Griffiths

Peter Griffiths

Alison Grosvenor

Katherine Gullett

Andrew Hardwick

Barbara Hardwick

Jacqui Hare*

Gordon Harrhy

Susan Harrod

Neil Haycock

Christine Hayes

Helen Higgs

Anthony Hile

Philip Hitchings

Isabel Hitchman

Naomi Hobbs

Joanna Hogg

Janet Hunt

Barbara Hunter

Elizabeth Hurrell

Gary James

John Jenkins

Christopher Jennings*

Sheila Johnson

Anthony Jones

Caroline Jones

Clare Jones

Dylan Jones

Helen Jones

Lynsey Jones

Mathew Jones

Nathan Jones

Neil Jones

Susan Jose

Theresa Kadach

Deborah Kidd

Janice Lawrence

Andrew Lee

Gillian Lewis

Joanne Lewis

Catrin L Llewellyn

Carole Lloyd

Vernon Luxmikanthan

Margaret L Lynn

Claire Maddern

Avril Mann

David Mansel

John Marsden

Louise Mayell

David Maylor

Malcolm Miles

Nadeem Moghul

Richard Moremon*

Linda J Morgan

Thomas E Morgan MBE DL

David Nash

John Nash

Sally Newham

Victor Nohar

Susan O'Brien

Sue Owen

Caroline Page

Dean Pask

Dennis Perrott

Eira M Pitcher

Jason T Pizzey

Glyn Pole

Kevin Powell

Martin J Powell

John C Price

David Pritchard

Melany Rees

Tristan Reeves

Michael Richardson

Alan Roberts

Judith Roberts

Scott Robertson

Rosemary Rowland

Mary Rumbold

Mark Sainsbury

Brian Shankland

Michael Sheppard

Stephanie Songhurst

Michael Spinks

James Stead

Jennifer Stedman

Phil Steele

Barrie Stephens

Janet Stroud

Eileen Taylor

Steven Thaw

Eirian Thomas

Jonathan Thomas

Stanley Thomas MBE O.St.J

Sian Tinnuche

Richard Tong*

Mark Tucker

Janet Vokes

Andrew Walker*

Frances Walker

Patricia Warner

Leanne Webber

Deborah Weids

Sharon Whyte

Christine Wilks

Adrian Williams

Bethan Williams

Carol Williams

John Willis

Geraldine Wragg

Nicola Wright

12 Cyfranwr Anhysbys

Abbott Nutrition

BMG LABTECH

Boulders

Bruce Wake Charitable Trust

Bucks County Beekeepers' Association

Campus Clothing

Coastal Housing Group

Domino’s Cardiff

eLINIA

Fairwood Trust

Fenton Arts Trust

Hugh James Solicitors

Lock Inspection Systems Ltd

London School of Commerce

Lord Forte Foundation

Motorpoint Arena Cardiff

The Parc Hotel Cardiff

Park Plaza Hotel Cardiff

Princes Gate

Rayne Foundation

Radisson Blu Hotel

SA Brains & Co Ltd

Sir Halley Stewart Trust

Sir Jules Thorn Charitable Trust

Sodexo Defence

Spire Healthcare

Tracesmart

The Waterloo Foundation

Willmott Dixon Construction Ltd

Yakult UK Ltd

Unigolion

Sefydliadau
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Diolch!

Hoffai Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ddiolch i'r holl gyn-fyfyrwyr, ffrindiau, staff a sefydliadau am eu haelioni dros y 12 mis
diwethaf. Gyda'ch cymorth chi, gallwn barhau i fod yn brifysgol wirioneddol flaengar. *staff Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.



“Pan dwi'n tyfu i fyny-

Gall rhodd addysg newid bywyd.
Gyda'ch help chi, gallwn newid bywydau gyda'n gilydd.
Ar ôl gofalu am eich teulu a'ch ffrindiau, ystyriwch adael

rhodd yn eich ewyllys i gefnogi ysgoloriaethau ym
Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Byddwch yn cefnogi
traddodiad o gyfleoedd, cyflawniadau ac arloesedd.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar
adael rhodd yn eich ewyllys i Brifysgol
Fetropolitan Caerdydd, cysylltwch â:

Sheona Evans,
Rheolwr Datblygu
ffôn: 029 2020 1590
e-bost: sjevans@cardiffmet.ac.uk
www.cardiffmet.ac.uk/supportus

FOUNDATION

dwi am fod 
yn wyddonydd”



Digwyddiadau 
Cyn-fyfyrwyr:
Beth: Digwyddiad Rhwydweithio 

Cyn-fyfyrwyr 

Pryd: Dydd Iau 3ydd Mai 2012

Ble: Ysgol Reoli Caerdydd, 
Campws Llandaf, Caerdydd

Beth: Dosbarth Astudiaethau Symudiad 
Dynol Aduniad 1984087

Pryd: Dydd Sadwrn 28ain Ebrill 2012

What: Beth: Hanes a Theori Celf a Dylunio 
(HTAD) Aduniad Dosbarth 1994-97

Pryd: Dydd Sadwrn 26ain Mai 2012

Beth: Aduniad Blwyddyn Breswyl 
Cyncoed Cyntaf (1962) 

Pryd: Dydd Sadwrn 3ydd Tachwedd 2012

Ble: Undeb Myfyrwyr, Campws
Cyncoed, Caerdydd 

What: Beth: Aduniad Blwyddyn Breswyl 
Cyncoed Cyntaf (1962) 

Pryd: Dydd Sadwrn 3ydd Tachwedd 2012

Ble: Undeb Myfyrwyr, Campws
Cyncoed, Caerdydd 

I archebu eich lle yn unrhyw un o’r 
digwyddiadau uchod neu am ragor o 
wybodaeth, cysylltwch â Claire Grainger,
Swyddog Cyn-fyfyrwyr ar 029 2020 1590
neu alumni@cardiffmet.ac.uk

Digwyddiadau yn UWIC

  Darlithoedd Cyhoeddus:
Beth: ‘Designing for the Flintstones: How the products of the future might be better 

designed.’ Darlith gan yr Athro Steve Gill (Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd)

Pryd: Dydd Mercher 14eg Mawrth 2012, 5.45pm er mwyn dechrau am 6pm

Lleoliad: Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd

I archebu lle, ffoniwch y tîm digwyddiadau ar 029 2041 6053 neu anfonwch e-bost i:
pandilectures@cardiffmet.ac.uk. Mae lleoedd ar gael am ddim ar sail y cyntaf i'r felin.

DESIGNING FOR THE FLINTSTONES:
HOW THE PRODUCTS OF THE FUTURE
MIGHT BE BETTER DESIGNED

Er mwyn gwneud gwahaniaeth heddiw, cwblhewch y ffurflen hon a'i dychwe-
lyd at: Sheona Evans, Rheolwr Datblygu, Swyddfa Datblygu/Sefydliad UWIC,
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, Caerdydd, CF23 6BN.

Eich manylion
Enw Llawn: ...................................................................................

Rhif ffôn: ........................................................................................

Cyfeiriad: .....................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Cod post:...................................  Rhif ffôn: .....................................

E-bost: .........................................................................................

Beth fyddai orau gennych
Hoffwn i'm rhodd fynd i:      

Y Gronfa Flynyddol     Ble mae’r angen mwyaf     Arall: 

(nodwch: .........................................................................

.................................................................................................

Hoffwn i'm rhodd aros yn anhysbys    

Anfonwch wybodaeth ataf am adael rhodd yn fy ewyllys i 
Brifysgol Fetropolitan Caerdydd

Rhodd Unigol
Hoffwn roi rhodd untro i Sefydliad UWIC  £

Hoffwn dalu drwy: (ticiwch) Siec Visa Mastercard

CAF/ Taleb Switch/Maestro

Sut y gallwch ein cefnogi

Datganiad Cymorth Rhodd - Gwneud i'ch rhodd fynd ymhellach
Datganiad Cymorth Rhodd - Gwneud i'ch rhodd fynd ymhellach Mae Cymorth Rhodd yn golygu, 
am bob punt a roddwch, byddwn yn cael 25c yn ychwanegol gan Gyllid a Thollau EM, heb unrhyw 
gost ychwanegol i chi. Mae hyn yn golygu bod £10 yn werth £12.50 i Brifysgol Fetropolitan
Caerdydd/Sefydliad UWIC. Os hoffech i'ch rhodd fynd ymhellach, rhowch Gymorth Rhodd. 
Yr unig beth sydd ei angen arnom yw eich llofnod.

Adenillwch y dreth ar fy rhodd/rhoddion y cyfeirir ati/atynt yn y ffurflen hon. (Rwy'n drethdalwr y 
DU ac rwyf wedi talu treth incwm neu dreth enillion cyfalaf ar y rhodd hon.) Adenillwch y dreth ar
unrhyw roddion yn y dyfodol hefyd oni nodir fel arall.

Llofnod(ion):........................................................................

Dyddiad:..................................................................................

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1140762
Mae Sefydliad UWIC yn elusen gofrestredig, rhif 1122289

Dylid gwneud sieciau/talebau yn daladwy i Sefydliad UWIC.

Rhif y cerdyn:  

Rhif CCV:   Tri digid olaf ar stribed y llofnod

Dyddiad Dechrau: ......./.......   Dyddiad Dod i Ben: ....... /.......  

Rhif Cyhoeddi: ..................

Enw a llythrennau blaen deiliad cerdyn............................................................

Llofnod(ion):.............................................................Dyddiad.......................


