PROFION MYNEDIAD ADDYSG UWCH DU
(2017/18)

CYNNWYS
Tud 3 – Profion Derbyn Prifysgol Caergrawnt
Tud 5 – Profion Derbyn Y Gyfraith
Tud 7 – Profion Derbyn Mathemateg
Tud 9 – Profion Derbyn Meddygaeth
Tud 11 – Profion Derbyn Prifysgol Rhydychen
Tud 15 – Asesiadau Sgiliau Meddwl
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PROFION DERBYN PRIFYSGOL CAERGRAWNT – 2017/18
Yn ogystal i’r profion mynediad BMAT, STEP, a TSA Caergrawnt, mae’r profion isod yn cael ei sefyll yn ar y
cyd a chwblhau cais UCAS gan fyfyrwyr sydd eisiau mynychu Prifysgol Caergrawnt.

Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?
Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth
Ail-sefyll y prawf

Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?
Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth
Ail-sefyll y prawf

Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?
Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

MML
Amherthnasol
Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n ymgeisio ar gyfer Ieithoedd Modern a Chanoloesol
(R800) sefyll y prawf mynediad Ieithoedd Modern a Chanoloesol (MML).
Yn cael ei cynnal yn annibynnol o Goleg Dewi Sant ym Mhrifysgol Rhydychen
Bydd unhryw ymgeisydd sydd angen sefyll y prawf mynediad MML yn cael y prawf
wedi’i drefnu gan Brifysgol Caergrawnt pan yn mynychu cyfweliad.
Am ddim
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/modern-and-medievallanguages#entry-requirements
Amherthnasol

PRAWF Y GYFRAITH CAERGRAWNT
Amherthnasol
Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n ymgeisio ar gyfer cwrs Y Gyfraith sefydd y prawf
mynediad.
Yn cael ei cynnal yn annibynnol o Goleg Dewi Sant ym Mhrifysgol Rhydychen
Bydd unhryw ymgeisydd sydd angen sefyll y prawf mynediad yn cael y prawf wedi’i
drefnu gan Brifysgol Caergrawnt pan yn mynychu cyfweliad.
Am ddim
http://ba.law.cam.ac.uk/applying/cambridge_law_test/
Amherthnasol

ELAT – Prawf Mynediad Llenyddiaeth Saesneg
13eg Hydref – Dyddiad cau i ddweud wrth Miss McLaren bod angen i chi sefyll ELAT
2il Tachwedd – Dyddiad y prawf
Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n ymgeisio ar gyfer Saesneg (Q300) sefyll y prawf
mynediad ELAT.
Yn cael ei gynnal yng Ngoleg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r Swyddog Arholiadau, Mrs
Marshall.
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/cat/about-cat/
Bydd y canlyniadau yn cael ei danfon yn syth i’r brifysgol. Gallwch gofyn am eich
canlyniad gan y sefydliad os hoffech gwybod pa radd sydd gennych.
Amherthnasol

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch gwirio
gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys profion
mynediad.
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PROFION DERBYN PRIFYSGOL CAERGRAWNT – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

Asesiadau Cyn-cyflweliad Caergrawnt
13eg Hydref – Dyddiad cau i ddweud wrth Miss McLaren bod angen i chi sefyll y
prawf
2il Tachwedd – Dyddiad y prawf
Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n ymgeisio ar gyfer Astudiaethau Eingl-Sacson,
Llychlynnaidd a Cheltaidd (QQ59), Astudiaethau Asia a’r Dwyrain Canol(TT46),
Peirianneg Cemegol trwy Peirianneg/Gwyddorau Naturiol (H810), Economeg
(L100), Peirianneg (H100), Saesneg (Q300), Daearyddiaeth (L700), Hanes (V100),
Hanes a Ieithoedd Modern (VR18), Hanes a Gwleidyddiaeth (VL12), Gwyddorau
Dynol, Cymdeithasol a Gwleidyddol (L000), Meddygaeth (A100), Gwyddorau
Naturiol (BCF0), Gwyddorau Seicolegol ac Ymddygiadol (C800) neu Filfeddygaeth
(D100) cwblhau asesiad cyn-cyfweliad fel rhan o’r broses ymgeisio.
Yn cael ei gynnal yng Ngoleg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r Swyddog Arholiadau, Mrs
Marshall.
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/cambridge-pre-interviewassessments/
Bydd y canlyniadau yn cael ei danfon yn syth i’r brifysgol. Gallwch gofyn am eich
canlyniad gan y sefydliad os hoffech gwybod pa radd sydd gennych.
Amherthnasol

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch gwirio
gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys profion
mynediad.
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PROFION DERBYN Y GYFRAITH – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

LNAT
PEIDIWCH a sefyll yr LNAT cyn gwyliau haf 2017 neu fydd eich canlyniad
DDIM YN BERTHNASOL ar gyfer 2017/18
1 Awst – Cofrestru ar gyfer LNAT yn dechrau
1 Medi – Profion LNAT yn dechrau
Ymgeiswyr Rhydychen
5 Hydref – Cofrestru a threfnu eich prawf LNAT
15 Hydref – Cyflwyno eich ffurflen UCAS
20 Hydref – Sefyll yr LNAT cyn neu ar 20 Hydref ar yr hwyraf
Ymgeiswyr LNAT prifysgolion arall
15 Ionawr – Cofrestru a threfnu eich prawf LNAT
15 Ionawr – Cyflwyno eich ffurflen UCAS
20 Ionawr – Sefyll yr LNAT cyn neu ar y dyddiad yma ar yr hwyraf

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Prawf yn y coleg neu’r
annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost

Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

30 Mehefin – Diwrnod olaf am sefyll yr LNAT i ymgeiswyr hwyr
Rhaid i ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y
prawf LNAT. (Ar gyfer enwau’r cyrsiau, ewch i wefan UCAS neu wefan y
sefydliadau unigol.)
Prifysgol Bryste – M100, MR11, MR12 and MR13
Prifysgol Durham – M101, M102
Prifysgol Glasgow – M114, M1R7, M1R1, M121, M1R2, M122, M1R3,
M1M9, M1RR, M1R4, M123, MN11, MN12, MV13, ML11, MQ13,
MQ15, ML17, MV15, ML12, MR17
Coleg y Frenin, Llundain – LM21, M100, M121, M122, M190
Prifysgol Nottingham – M100, M101, M1R1, M1R2
Prifysgol Rhydychen – M100, M190, M191, M192, M193, M194
SOAS Prifysgol Llundain – M100 LLB a phob cyfuniad arall gan gynnwys
y Gyfraith
UCL Cyfadran y Gyfraith – M100, M102, M141, M142, M144, M145,
M146
Annibynnol
Arlein https://www8.pearsonvue.com/testtaker/signin/SignInPage/LNAT
£50 i’w dalu wrth drefnu.
Cynllun bwrsariaeth LNAT ar gael i ymgeiswyr sy’n ei weld yn anodd i
dalu am brawf LNAT, rhaid ymgeisio am fwrsariaeth cyn sefyll y prawf.
http://www.lnat.ac.uk/registration/paying-for-your-test/
http://www.lnat.ac.uk/
Ni fydd eich cais yn cael ei ystyried tan bod eich canlyniad LNAT wedi’i
derbyn felly gwnewch y prawf cyn gynted ag y bo modd.
Gallwch gwneud y prawf unwaith yn unig. Os ydych yn ail-sefyll, bydd yr
ail canlyniad yn cael ei defnyddio he bots os yn uwch neu’n is na’r
canlyniad gwreiddiol. Ni all canlyniad LNAT cael ei trosglwyddo o un
flwyddyn i’r llall.

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch
gwirio gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys
profion mynediad.
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PROFION DERBYN Y GYFRAITH – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?
Prawf yn y coleg neu’r
annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth
Ail-sefyll y prawf

Prawf y Gyfraith Caergrawnt
Amherthnasol
Ymgeiswyr Prifysgol Caergrawnt yn unig
Annibynnol
Amherthnasol
Am ddim
Byddwch yn cwblhau’r prawf pan yng Nghaergrawnt, os ydych yn cael
eich galw am gyfweliad
Amherthnasol

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch gwirio
gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys profion
mynediad.
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PROFION DERBYN MATHEMATEG – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?

MAT
Rhaid cysylltu â Miss McLaren i gofrestru cyn Dydd Llun 25ain Medi.
Mae’r MAT yn cymryd lle ar Ddydd Iau 2il Tachwedd 2017 am 9yb.
Rhaid i ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y prawf MAT
(Cyrsiau Mathemateg a Gwyddorau Cyfrifiadurol).
Prifysgol Rhydychen – G400, IV15, G100, GG14, GV15, GG13

Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Coleg Imperial Llundain – G100, G103, G125, GG31, G104, G1F3, G102, G1G3, G1GH
Yn cael ei gynnal yng Ngoleg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r Swyddog Arholiadau, Mrs
Marshall.
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/
Byddwch yn gwneud y prawf yn y Coleg. Bydd y canlyniadau yn cael ei danfon yn syth
i’r brifysgol. Os hoffech gwybod eich canlyniad, gallwch gofyn fel rhan o’r broses
adborth arferol.
Dim ond un cais fydd ar gael
STEP
Ionawr 24ain – Dyddiad olaf i gofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall.
Mehefin – Mae profion STEP yn digwydd ym mis Mehefin, un dyddiad ar gyfer pob
papur, fel arfer ychydig o ddiwrnodau ar wahan i fyfyrwyr sydd angen sefyll mwy nag
un papur.
*Ni fydd dyddiadau papurau STEP ar gael cyn mis Medi felly cysylltwch â Miss
McLaren neu Mrs Marshall am fwy o wybodaeth os oes angen i chi sefyll prawf STEP.
Rhaid i ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y prawf STEP
(Cyrsiau Mathemateg a Gwyddorau Cyfrifiadurol).
Prifysgol Caergrawnt – ar gyfer bron pob un cynnig amodol mewn Mathemateg
(G100, G400, G100 gyda Ffiseg) a bydd rhai colegau yn defnyddio STEP ar gyfer
Peirianneg Cemegol (H810), Economeg (L100), Peirianneg (H100), Gwyddorau
Naturiol (BCF0) www.undergraduate.study.cam.ac.uk/applying/entrancerequirements/step

Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

Prifysgol Warwick – mae’n bosib bydd rhaid i fyfydwyr sefyll un neu’n fwy o bapurau
STEP – G100, G103, G1NC, GL11, GV15, GG13, GGC3, G0L0, GLN0, 7G73
www.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/admissions/ug/offer
www.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/courses/offer
Annibynnol
Cofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r Swyddog Arholiadau, Mrs
Marshall.
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/step/about-step/
Bydd canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ar ddiwrnod canlyniadau gan ddefnyddio’r
system Canlyniadau Arlein. Disgwylir i fyfyrwyr sefyll un neu ddau bapur STEP yn
ddibynnol ar gofynion y brifysgol unigol.
Amherthnasol
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Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Prawf Mathemateg ar gyfer Derbyniadau Priyfysgol
25ain Medi – Dyddiad cau i hysbysu Miss McLaren fod rhaid i chi sefyll y Prawf
Mathemateg ar gyfer Derbyniadau Prifysgol.
8fed Tachwedd – Dyddiad y prawf
Anogir ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y prawf fel rhan
o’r broses ymgeisio gan bod perfformiad da yn gallu arwain at cynnig llai.
Prifysgol Durham – G100 Mathemateg, G103 Mathemateg
Prifysgol Caerhirfryn – G100 Mathemateg , G101 Mathemateg , GV15
Mathemateg ac Athroniaeth, G1G3 Mathemateg ac Ystadegau, G1GJ
Mathemateg ac Ystadegau , G103 Mathemateg (Astudio Tramor), G1GH
Mathemateg ac Ystadegau (Astudio Tramor), GN1H Mathemateg Cyllidol, GN1J
Mathemateg Cyllidol (Diwydiant), GN13 Mathemateg Cyllidol, GG1K Gwyddorau
Cyfrifiadura a Mathemateg, G300 Ystadegau, G303 Ystadegau, G301 Ystadegau
(Astudio Tramor)
Prifysgol – G100 Mathemateg, G103 Meistr Mathemateg

Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

Ysgol Economeg Llundain – GL11 neu G1L1 Mathemateg ac Economeg
Yn cael ei gynnal yng Ngoleg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r Swyddog Arholiadau, Mrs
Marshall.
£29 (gyfradd safonol, ffi hwyr yn berthnasol)
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/test-of-mathematicsfor-university-admission/about-the-test-of-mathematics-for-universityadmission/ Bydd y canlyniadau yn cael ei danfon yn syth i’r brifysgol. Gallwch
gofyn am eich canlyniad gan y sefydliad os hoffech gwybod pa radd sydd
gennych.
Amherthnasol

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch gwirio
gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys profion
mynediad.
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PROFION DERBYN MEDDYGOL – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?

Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae gofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Prawf yn y coleg neu’r annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

BMAT (Cyfnod Medi)
Dydd Sadwrn 9fed Medi – dyddiad y prawf
Rhaid i ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y prawf BMAT.
Ysgol Meddygol Brighton a Sussex – Meddygaeth (A100)
Imperial College London – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Caerhirfryn – Meddygaeth (A100), Meddygaeth/Llawfeddygaeth
Sylfaen (A900)
University College London – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Caergrawnt – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Leeds – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Keele – Meddygaeth (A100), Blwyddyn Sylfaen Iechyd (A104)
Annibynnol
Arlein
£80 oherwydd yn annibynnol o Goleg Dewi Sant
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/bmat-september/aboutbmat-september/
Rhaid cofrestru yn annibynnol ar gyfer prawf BMAT. Bydd canlyniadau yn cael eu
cyhoeddi gan system Metritests. RHAID DARPARU’R SEFYDLIADAU GYDACH
CANLYNIAD BMAT GAN DDEFNYDDIO’R SYSTEM METRITEST.
Rhaid gwneud y prawf BMAT unwaith y flwyddyn yn unig.
BMAT (Cyfnod Tachwedd)
27ain Medi – Dyddiad cau i hysbysu Miss McLaren fod rhaid i chi sefyll y Prawf
BMAT.
Dydd Iau 2il Tachwedd – dyddiad y prawf
Rhaid i ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y prawf BMAT.
Ysgol Meddygol Brighton a Sussex – Meddygaeth (A100)
Imperial College London – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Caerhirfryn – Meddygaeth (A100), Meddygaeth/Llawfeddygaeth
Sylfaen (A900)
University College London – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Caergrawnt – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Leeds – Meddygaeth (A100)
Prifysgol Rhydychen – Meddygaeth (A100), Gwyddorau Biofeddygol (BC98)
Prifysgol Keele – Meddygaeth (A100), Blwyddyn Sylfaen Iechyd (A104)
Yn cael ei gynnal yng Ngoleg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren er mwyn cydlynu gyda’r Swyddog Arholiadau, Mrs
Marshall.
Am ddim i fyfyrwyr Coleg Dewi Sant
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/bmat/
Bydd canlyniadau ar gael drwy’r system Canlyniadau Arlein ac yn cael ei danfon yn
uniongyrchol i’r sefydliadau perthnasol.
Gallwch ond gwneud y prawf BMAT unwaith y flwyddyn

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch gwirio
gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys profion
mynediad.
9

Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth
Ail-sefyll y prawf

UKCAT
2 Mai 2017 – Cofrestru ar gyfer UKCAT yn agor
3 Gorffennaf 2017 – Prifion yn dechrau
19 Medi 2017 am 5yh – Cofrestru yn cau
2 Hydref – Trefnu/ail-drefu yn cau
3 Hydref – Dyddiad profion hwyr
Tachwedd cynnar – Canlyniadau yn cyrraedd brifysgolion
Rhaid i ymgeiswyr i’r cyrsiau canlynol yn y prifysgolion yma sefyll y prawf UKCAT.
(Nodwch: chwiliwch ar wefanau prifysgolion unigol neu wefan UCAS am enwau’r
cyrsiau sy’n cydfynd â’r codau cwrs isod)
aberd
Prifysgol Aberdeen – A100, A201
Prifysgol Aston – A100
Prifysgol Birmingham – A100, A200
Prifysgol Bryste – A100, A108, A206, A208
Prifysgol Caerdydd – A100, A104, A200, A204
Prifysgol East Anglia – A100, A104
Prifysgol Caeredin – A100
Prifysgol Exeter – A100
Prifysgol Glasgow – A100, A200
Ysgol Feddygol Hull York – A100
Prifysgol Keele – A100, A104
Coleg y Frenin Llundain – A100, A101, A102, A202. A205. A206
Prifysgol Caerlŷr – A100, A199
Prifysgol Lerpwl– A100, A200, A201
Prifysgol Manceinion– A104, A106. A204, A206, B840
Prifysgol Newcastle – A100, A101, A206
Prifysgol Nottingham – A100, A108
Prifysgol Plymouth – A100, A206
Brenhines Mair, Prifysgol Llundain – A100, A101, A110, A120, A130, A200, B960
Prifysgol y Frenhines, Belfast – A100, A200
Prifysgol Sheffield – A100, A200
Prifysgol Southampton – A100, A101, A102
Prifysgol St Andrew – A100, A990
St George’s, Prifysgol Llundain – A100
Prifysgol Warwick – A101
Annibynnol
Cofrestrwch arlein ar https://www.ukcat.ac.uk/ukcat-test/ukcat-registration/
£65-£85 (yn ddibynnol ar bryd byddwch yn gwneud yr arholiad)
https://www.ukcat.ac.uk/
Canlyniadau yn cael ei danfon yn syth i’r brifysgol.
Gallwch ond eistedd yr UKCAT unwaith y flwyddyn.

Nodwch fod y wybodaeth yma wedi’i casglu o’r adran ‘profion mynediad’ o gwefan UCAS a dylwch gwirio
gwefanau sefydliadau unigol am wybodaeth pellach o meini prawf mynediad, gan gynnwys profion
mynediad.
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PROFION DERBYN PRIFYSGOL RHYDYCHEN – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

CAT – Prawf Derbyn Y Clasuron
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf CAT
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
CAT: Y Clasuron (Q800), Y Clasuron II (Q810), Y Clasuron ac Astudiaethau
Dwyreiniol (QBT9), Y Clasuron a Saesneg (QQ38) a'r Clasuron II a Saesneg (QQH8),
ac unrhyw fyfyrwyr sy'n gwneud cais am gyrsiau'r Clasuron a Ieithoedd Modern.
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/cat/about-cat/
Anfonir y canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i
gael gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol

ELAT – Prawf Derbyn Llenyddiaeth Saesneg
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf ELAT
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
ELAT: Y Clasuron a Saesneg (QQ38), Y Clasuron II a Saesneg (QQH8), Saesneg a
Tsieceg i Ddechreuwyr (QR3S), Saesneg ac Eidaleg i Ddechreuwyr (RQ33), Saesneg
a Groeg Modern i Ddechreuwyr QR39), Saesneg a Phortiwgaleg i Ddechreuwyr
(QR3M), Saesneg a Tsieceg (QR37), Saesneg a Ffrangeg (QR31), Saesneg ac
Almaeneg (QR32), Saesneg ac Eidaleg (QR33), Saesneg a Groeg Modern (QQ37),
Saesneg a Phortiwgaleg (QR35), Saesneg a Rwseg (QRH7), Saesneg a Sbaeneg
(QR34) a Llenyddiaeth a Iaith Saesneg (Q300).
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/elat/about-elat/ Anfonir
y canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i gael
gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol
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PROFION DERBYN PRIFYSGOL RHYDYCHEN – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

HAT – Prawf Dawn Hanes
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf HAT
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
HAT: Hanes (V100), Hanes (Hen a Modern) (V118), Hanes ac Economeg (LV11),
Hanes a Saesneg (VQ13), Hanes a Iaith i Ddechreuwyr (Tsieceg – VR1R, Eidaleg –
RV31, Groeg Modern – VR1X, Portiwgaleg – VR1N), Hanes a Iaith (Tsieceg – VR17,
Eidaleg – VR13, Ffrangeg – VR11, Almaeneg – VR12, Groeg Modern – VQ17,
Portiwgaleg – VR15, Rwseg – VRC7, Sbaeneg – VR14) a Hanes a Gwleidyddiaeth
(LV21).
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/hat/about-hat/ Anfonir y
canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i gael
gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol
MLAT – Prawf Derbyn Ieithoedd Modern
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf MLAT
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
MLAT: Unrhyw gwrs unigol neu ar y cyd mewn Ieithoedd Modern, Clasuron a
Ieithoedd Modern, Saesneg a ieithoedd Modern, Ieithoedd Ewropeaidd a'r
Dwyrain Canol, Hanes a Ieithoedd Modern, Ieithoedd Modern a Ieithyddiaeth a
Seicoleg a Ieithyddiaeth.
(Sylwer: Ewch ar wefan www.ox.ac.uk i gael codau'r cwrs.)
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/mlat/about-mlat/
Anfonir y canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i
gael gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol
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PROFION DERBYN PRIFYSGOL RHYDYCHEN – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

OLAT – Prawf Derbyn Ieithoedd Dwyreiniol
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf OLAT
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
OLAT: Iaith o'r Dwyrain Canol yn y cyrsiau canlynol (Astudiaethau Dwyreiniol,
Ieithoedd Ewropeaidd a Dwyreiniol, Astudiaethau Dwyreiniol ynghyd â'r Clasuron
(T9Q8) a Chrefydd ac Astudiaethau Dwyreiniol (VT69)).
(Sylwer: Ewch ar wefan www.ox.ac.uk i gael codau'r cwrs.)
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/olat/about-olat/
Anfonir y canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i
gael gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol
PAT – Prawf Dawn Ffiseg
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf PAT
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
PAT: Unrhyw gwrs Gwyddoniaeth Beirianegol, Gwyddor Deunyddiau (FJ22), Ffiseg
(F303) neu Ffiseg ac Athroniaeth (VF53).
(Sylwer: Ewch ar wefan www.ox.ac.uk i gael codau'r cwrs.)
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/pat/about-pat/
Anfonir y canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i
gael gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol
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PROFION DERBYN PRIFYSGOL RHYDYCHEN – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)

Oes angen i chi sefyll y prawf?
Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth

Ail-sefyll y prawf

PHIL – Prawf Athroniaeth
Hydref 13eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll y
prawf PHIL
Tachwedd 2il – Sefyll y Prawf
Mae angen i fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar gyfer y cyrsiau canlynol sefyll y prawf
PHIL: Athroniaeth a Diwinyddiaeth (VV56).
Sefyll y prawf yng Ngholeg Dewi Sant
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/philosophy-test/aboutphilosophy-test/
Anfonir y canlyniadau'n uniongyrchol i'r brifysgol. Gallwch wneud cais i'r sefydliad i
gael gwybod sgôr eich prawf os ydych am ganfod pa radd gawsoch chi.
Ddim yn berthnasol

14

ASESIAD SGILIAU MEDDWL – 2017/18
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?
Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth
Ail-sefyll y prawf
Enw'r Prawf Derbyn
Dyddiadau Allweddol (2017/18)
Oes angen i chi sefyll y prawf?

Sefyll y prawf yn y Coleg neu'n
annibynnol?
Sut mae cofrestru?
Cost
Rhagor o wybodaeth
Ail-sefyll y prawf

TSA (Asesiad Sgiliau Meddwl) CAERGRAWNT
Ddim yn berthnasol
Efallai y gofynnir i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am gwrs Economeg y Tir ym
Mhrifysgol Caergrawnt sefyll prawf TSA (Asesiad Sgiliau Meddwl)
Sefyll y prawf ym Mhrifysgol Caergrawnt yn annibynnol o drefniadau Coleg Dewi
Sant
Bydd Prifysgol Caergrawnt yn trefnu prawf TSA ar gyfer unrhyw ymgeisydd fydd
angen hynny yn ystod yr adeg byddan nhw'n mynd yno am gyfweliad.
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/thinking-skillsassessment/tsa-cambridge/about-tsa-cambridge/
Ddim yn berthnasol
TSA (Asesiad Sgiliau Meddwl) RHYDYCHEN
Hydref 13 eg – Dyddiad olaf i roi gwybod i Miss McLaren eich bod angen sefyll
prawf TSA Rhydychen
Efallai y gofynnir i fyfyrwyr sy'n astudio'r canlynol ym Mhrifysgol Rhydychen sefyll y
prawf Asesiad Sgiliau Meddwl (TSA): Economeg a Rheolaeth *(LN12), Seicoleg
Arbrofol (C830), Daearyddiaeth (L700), Gwyddorau Dynol (BCL0), Athroniaeth a
Ieithyddiaeth (VQ51), Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (L0V0), Seicoleg a
Ieithyddiaeth (CQ81) neu Seicoleg ac Athroniaeth. Sylwer: Rhaid i fyfyrwyr sy'n
gwneud cais i astudio Cemeg (F100) a Hanes ac Economeg (LV11) sefyll y prawf TSA
Adran 1.
Sefyll y prawf yn y Coleg
Cofrestru gyda Miss McLaren fydd wedyn yn cysylltu a chydweithio gyda'r
Swyddog Arholiadau, Mrs Marshall
Am ddim
http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/thinking-skillsassessment/tsa-oxford/about-tsa-oxford/
Ddim yn berthnasol

Sylwer fod y wybodaeth hon wedi ei chasglu o adran profion derbyn gwefan UCAS a dylech sicrhau eich bod
yn gwirio ar wefan pob sefydliad yn unigol am ragor o wybodaeth am y meini prawf derbyn, gan gynnwys y
profion derbyn.
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