
 

 

 

 

 

 
 
Os cewch gynnig ac y derbyniwch le ar unrhyw raglen ym Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd neu Brifysgol De Cymru, dylech ddeall a derbyn y datganiadau canlynol: 
 

 Rwy’n barod i wynebu gofynion rhaglen ddwys, heriol a gwerth chweil. 
 

 Dangosaf ymrwymiad a brwdfrydedd wrth ddilyn profiad gwaith mewn ysgolion. Deallaf y gall 
fod disgwyl i mi fod yn bresennol mewn nosweithiau rhieni, cyfarfodydd staff, dysgu y tu allan 
i oriau, ac ati, sydd y tu hwnt i oriau dysgu arferol. 

 

 Byddaf yn ymroi i fynychu sesiynau’r brifysgol a’r ysgol. Deallaf mai dim ond am resymau 
dilys y caf fod yn absennol ac y dylwn roi gwybod i’r ysgol, i’m tiwtor prifysgol a’r Swyddfa 
Bartneriaeth cyn gynted ag y bo modd, a phob dydd ar ôl hynny. 

 

 Byddaf yn parchu’r penderfyniad mewn perthynas â’m lleoliad ar brofiad ysgol ac yn deall na 
ellir fy rhoi mewn ysgol lle gall fod gennyf gysylltiadau personol neu flaenorol. Deallaf hefyd 
na all tiwtoriaid warantu lleoliad sy’n agos i’r lle rwy’n byw. Serch hynny, os nodaf fod gennyf 
anabledd, deallaf y gwneir addasiadau rhesymol yn seiliedig ar argymhellion Adran Anabledd 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd neu Brifysgol De Cymru. 

 

 Deallaf y bydd yn rhaid i bob athro dan hyfforddiant wneud ei drefniadau teithio ei hun i 
fynychu lleoliadau profiad ysgol. Bydd yn ofynnol i athrawon dan hyfforddiant ôl-raddedig dalu 
eu costau teithio eu hunain tra bydd athrawon dan hyfforddiant sy’n israddedigion yn derbyn 
treuliau i’w pennu gan y prifysgolion. 

 

 Byddaf yn gweithredu yn unol â disgwyliadau a gwerthoedd y prifysgolion ac yn gweithredu’n 
briodol fel cynrychiolydd y sefydliadau.  Cytunaf i gydymffurfio â holl bolisïau yr ysgolion ac i 
weithredu mewn modd cwbl broffesiynol ac ystyriol. 

 

 Os caf gynnig lle / newidiaf fy meddwl ar ôl cael cynnig lle / gwrthodaf gynnig o le, cytunaf i 
roi gwybod i’r Adran Dderbyniadau cyn gynted ag y bo modd. 

 

 Deallaf mai dim ond ar yr amod fy mod yn bodloni’r gofynion mynediad academaidd y cynigir 
lle imi, ynghyd â mod i’n cael gwiriad boddhaol Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, dylai ymgeiswyr i Brifysgol Metropolitan Caerdydd 

ffonio 029 2041 6010 neu anfon e-bost i askadmissions@cardiffmet.ac.uk 

Dylai ymgeiswyr i Brifysgol De Cymru ffonio’r adran dderbyniadau ar 03455 767778 neu anfon 

e-bost i admissions@southwales.ac.uk 

Disgwyliadau Athro dan Hyfforddiant 

Bydd eich profiad fel athro dan hyfforddiant yn un cyffrous a heriol. Er mwyn sicrhau eich bod 

yn barod i wynebu her ein rhaglenni gwerth chweil, rydyn ni wedi datblygu cyfres o 

ddisgwyliadau ar gyfer ein hathrawon dan hyfforddiant. Amcan y ddogfen hon yw eich helpu 

chi i ddeall gofynion bywyd fel athro dan hyfforcdiant, sefydlu beth yw gofynion y rhaglenni a’n 

helpu ni i ddatrys unrhyw broblemau a all godi yn sgil eich profiad yn y brifysgol ac mewn 

ysgolion. 
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