At ddefnydd y swyddfa’n unig:
Dyddiad derbyn:
Statws y cais:
Swm:
Penderfyniad:
Llofnod Cadeirydd y
Pwyllgor dyfarnu ysgoloriaethau:

Ffurflen Gais Bwrsariaethau Israddedig Cyfrwng Cymraeg 2020-21
Cyn gwneud cais am ysgoloriaeth, sicrhewch eich bod wedi darllen amodau a thelerau’r Ysgoloriaeth hon a’ch bod yn
astudio o leiaf 5 credyd o fodiwl trwy gyfrwng y Gymraeg. Sicrhewch eich bod yn ateb pob adran yn fanwl ac yn
gywir a theipiwch eich datganiad, os gwelwch yn dda. Ni chaiff unrhyw geisiadau hwyr eu hystyried. Cedwir yr holl
wybodaeth isod yn gyfrinachol, ni chaiff ei drosglwyddo y tu allan i’r adran.
Dyddiad cau: 5pm ar 16 Hydref 2020
Adran 1: Manylion personol
Enw(au) Cyntaf:

Rhif myfyriwr:

Cyfenw:

Rhif aelodaeth y CCC:

Cyfeiriad:

Dyddiad Geni:
Ebost:
Rhif ffôn:

Adran 2: Manylion eich cwrs
Cwrs gradd:
Addysg
Ast. Busnes

Nodwch sut y byddwch
yn astudio trwy’r
Gymraeg (seminarau/
tiwtorialau) ac ar ba
fodiwl/bwnc neu gyda
pha diwtor:
Adran 3: Cymwysterau
Lefel A:
Gradd:
Arall:

Sylfaen 4

Mathemateg
Seicoleg

Parafeddygaeth

Peirianneg

•

Cemeg

Lefel:

DD/MM/BBBB

5

6

7

Cymhwyster:
(rhowch gylch)

BA
BSc
BEng Bmid MA
MSc MPhys MRes LLB Arall

Adran 4: Datganiad Personol

Nifer cyfyngedig o fwrsariaethau sydd ar gael. Mae hon yn broses cystadleuol.
Seilir dyfarniadau’r bwrsariaethau ar allu a theilyngdod academaidd ond hefyd ar eich gweithgarwch ynghlwm
wrth y Gymraeg o fewn cyd-destun addysgol neu gymdeithasol. Byddai’n dda deall hefyd beth yw eich bwriadau i’r
dyfodol wrth ddefnyddio’r Gymraeg. Os ydych eisoes wedi derbyn ysgoloriaeth gan yr Academi mewn blwyddyn
flaenorol, gallwch esbonio sut y defnyddioch yr ysgoloriaeth honno.
Lluniwch ddatganiad isod (dim yn hwy na 500 gair) yn esbonio eich rhesymau dros wneud cais, a pham yn eich
barn chi, y dylech dderbyn ysgoloriaeth. Rhaid i chi deipio eich datganiad.

Tystiaf fod pob darn o wybodaeth a gyflwynwyd yn y cais hwn yn gywir ac fy mod wedi cwblhau’r cais fy hun.
Llofnod: ________________________________

Dyddiad: ____________________

Dychweler ffurflenni gorffenedig at:
Lois Wyn Griffiths, l.w.griffiths@abertawe.ac.uk
Dyddiad cau: 5pm ar 16 Hydref 2020

