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“Dysgais am Ysgol Haf Coleg yr Iesu Rhydychen 
trwy dudalen Facebook Seren, a bachu ar y cyfle 

i wneud cais. Cefais syndod pan gynigiwyd lle 
i mi, a mwynheais bob eiliad o’r wythnos yno. 
Cefais flas ar fywyd prifysgol a’r cwrs hefyd”

Darcy Holland
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Cyflwyniad i Seren
Croeso i Seren, rhaglen sy’n ymroi i helpu 
myfyrwyr disgleiria’r genedl i wneud cais i 
brifysgolion blaenllaw Cymru, y DU a thramor. 
Mae’n rhoi cyfleoedd trawsnewidiol 
i ddisgyblion ehangu eu gorwelion 
a meithrin diddordeb angerddol 
dros ddysgu gydol eu hoes.
Ers ei lansio’n llawn yn 2016, mae 
Seren wedi cael effaith sylweddol o ran 
ehangu nifer y disgyblion o ysgolion 
gwladol Cymru sy’n gwneud cais i ac 
yn derbyn cynigion gan Oxbridge.
Eleni’n unig, mae Caergrawnt wedi 
gwneud y nifer uchaf o gynigion i fyfyrwyr 
ysgolion gwladol Cymru (67) ers i’r brifysgol 
ddechrau gweithio gyda’r rhaglen – 
cyfradd cynnig o 31%. Mae ceisiadau gan 
fyfyrwyr o ysgolion gwladol yng Nghymru 
i Brifysgol Rhydychen hefyd wedi cynyddu 
13% ers 2016, gyda 69 o gynigion eleni.
Yn sgil y llwyddiant hwn, mae Seren yn 
ehangu i gynnwys grwpiau blynyddoedd 
iau trwy greu Sefydliad Seren gyda’r 
nod o ddatblygu diddordebau 
academaidd myfyrwyr cyn TGAU.
Mae llawer o fyfyrwyr Seren wedi mynd 
ymlaen i dderbyn cynigion gan rai o 
brifysgolion blaenllaw’r DU a sefydliadau 
o fri o wledydd eraill hefyd gan gynnwys 
Harvard, Stanford, Princeton ac Yale.
Un o’r digwyddiadau mwyaf cyffrous yn y 
calendr i fyfyrwyr Blwyddyn 12 yw ysgolion 
astudio’r haf i Ysgol Haf Seren-Coleg yr Iesu 
ym Mhrifysgol Rhydychen, ac i rai Harvard 
ac Yale yn yr Unol Daleithiau a Tsieina.
Mae myfyrwyr Seren yn cael blas ar 
fywyd prifysgol yn ystod yr ymweliadau 
astudio haf hyn, gan fyw fel israddedigion, 
mynychu darlithoedd, seminarau a 

thiwtorials a chwblhau aseiniadau. 
Diolch i’r buddsoddiad preifat cynyddol 
yn y cynlluniau hyn, mae’r rhaglenni hyn 
wedi ehangu o flwyddyn i flwyddyn.
Mae Seren yn cydweithio’n agos â sefydliadau 
partner er mwyn helpu i gyflwyno ystod 
wych o weithgareddau a chyfleoedd i bob 
myfyriwr yn ystod eu hamser ar y rhaglen.
O leoliadau cyfreithiol gyda LEDLET i 
ymweliadau preswyl i Brifysgol Caergrawnt, 
profiad gwaith gyda’r Social Mobility Fund 
i deithiau o brifysgolion Americanaidd 
gyda Fulbright Commission, byddwn yn 
annog pob myfyriwr i elwa ar y cyfleoedd 
hyn sy’n gallu newid bywydau.
Yn nes adref, mae Seren wedi meithrin 
partneriaethau ag adrannau blaenllaw 
prifysgolion Cymru, pob un yn cymryd 
camau breision yn eu harbenigeddau 
academaidd ac yn cefnogi myfyrwyr 
Seren trwy gyfrwng gweithdai, 
dosbarthiadau meistr a digwyddiadau.
Gwyddom fod gan ein myfyrwyr disgleiriaf 
ddyheadau mawr. Mae Seren yn falch o 
gefnogi a gwireddu’r dyheadau hynny.

Kirsty Williams AM 
Y Gweinidog Addysg
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Canolfannau Seren
Mae Seren yn ymestyn o Fôn i Fynwy, ac wedi’u rhannu’n 13 o ganolfannau 
rhanbarthol. Mae gan bob canolfan aelod ymroddedig o staff i gydlynu holl 
ddigwyddiadau’r ganolfan honno.
Mae’r manylion cyswllt ar y map isod.

Wrecsam a Sir y Fflint 
Debra Hughes, 01978 295446 
Debra.hughes@wrexham.gov.uk

Abertawe 
Fiona Beresford, 01792 890714 
Fiona.beresford@gowercollegeswansea.ac.uk

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudfil 
Stephen Parry-Jones, 07855 186536 
parjon@talktalk.net

Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin  
Julian Dessent, 01267 246644 
DessentJ@hwbmail.net

Consortia GCA (Blaenau Gwent, Caerffili, 
Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy) 
Siân Farquharson, 07904 644757  
Sian.Farquharson@sewaleseas.org.uk

Caerdydd 
Gillian James, 029 20788392 
GillJames@cardiff.gov.uk neu  
seren@cardiff.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot 
Karen Thomas, 07581 467684 
K.Thomas5@neathporttalbot.gov.uk

Conwy a Sir Ddinbych 
Christine Wynne, 07785 942 381 
Christine.Wynne@conwy.gov.uk

Gwynedd a Môn 
Elfed T Morris, 01286 679925 
ElfedMorris@gwynedd.gov.uk

Ceredigion 
Sian Bowen, 07890540395 
sian.bowen@ceredigion.gov.uk

Bro Morgannwg 
Nisha Shukla, 01446 709457 
nshukla@valeofglamorgan.gov.uk

Powys 
Jayne Bevan, 01597 826695 
Jayne.Bevan@powys.gov.uk

Pen-y-bont ar Ogwr 
John Fabes, 01656 642663 
John.Fabes@bridgend.gov.uk
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Mae Academi Seren ar gyfer myfyrwyr abl yn academaidd ym 
mlynyddoedd 12 ac 13, ac mae’n cynnig rhagor o gymorth ar 
weithgareddau fel gweithdai derbyn i brifysgolion, sesiynau 
paratoi ar gyfweliadau ac ymweliadau i brifysgolion blaenllaw. 
Wedi’u rhannu’n ganolfannau rhanbarthol 
ledled Cymru, mae pob canolfan Seren yn 
gwahodd y myfyrwyr disgleiriaf o ysgolion 
gwladol a cholegau addysg bellach i ymuno 
â’r rhaglen ar ddechrau pob blwyddyn 
academaidd. Maen nhw’n cael eu dewis 
ar sail canlyniadau TGAU rhagorol.
Mae’r canolfannau’n cael eu harwain gan 
gydlynydd penodol Seren sy’n cynllunio a 
threfnu calendr o ddigwyddiadau. Hefyd, 
ceir digwyddiadau trawsganolfan sy’n 
rhoi cyfle i fyfyrwyr fynychu amrywiaeth 
ehangach o weithgareddau.  
Dyma flas o’r hyn y gallwch ei  
ddisgwyl gan bob canolfan:
• Digwyddiad lansio i groesawu 

myfyrwyr newydd blwyddyn 12 i 
raglen Seren – Hydref 2019

• Gwahoddiad i gynhadledd 
genedlaethol Seren, a gynhelir bob 
mis Rhagfyr – 3, 4, 5 Rhagfyr 2019

• Gweithdai dan ofal swyddogion 
maes Rhydychen a Chaergrawnt

• O leiaf un ymweliad prifysgol 
ym Mlwyddyn 12

• Cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai 
paratoi at brofion mynediad Seren, 
fel TSA, HAT, ELAT, BMAT, PAT

• Cymorth cyfweliad ar gyfer Oxbridge 
a phrifysgolion blaenllaw eraill ar 
gyfer myfyrwyr meddygaeth

• Arweiniad i ysgrifennu datganiad personol

• Gweithgareddau uwchgwricwlaidd 
ar gyfer pynciau STEM, y dyniaethau 
a gwyddorau bywyd*

• Cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau’r 
haf (e.e. argymhellion darllen 
a myfyrion dros yr haf)

• Dosbarthiadau meistr am bynciau penodol
*Naill ai cynadleddau undydd neu sesiynau ar 
ôl ysgol.

Lois Williams
Prifysgol: Rhydychen, Coleg yr Iesu 
Maes astudio: Ffrangeg

“Roeddwn i’n arfer meddwl nad oedd Rhydychen yn 
addas i rywun fel fi, gan nad oeddwn i’n nabod neb o’r 
ardal oedd wedi bod drwy’r broses ymgeisio heb son am 
fynd i’r coleg yno. Dw i’n cofio’r siwrnai hir yno yn y car, heb 
fawr o syniad beth i’w ddisgwyl. Ar ôl cyrraedd, sylweddolais 
fod Rhydychen yn llawn myfyrwyr o bob cefndir, pobl ifanc fel 
fi. Dw i’n meddwl bod rhaglenni fel Seren yn hollbwysig o ran 
taclo’r mythau, chwalu rhwystrau a rhoi hwb i hyder myfyrwyr fel fi.”

Rhagor o fanylion am y rhaglen
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Partneriaid Seren
Mae Seren yn darparu profiadau y tu hwnt i’r 
cwricwlwm, gan godi dyheadau, ehangu gorwelion 
a chyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth eang o 
brifysgolion o fri Cymru, y DU a thramor. 

Mae llawer o’r cyfleoedd unigryw sydd ar gael i fyfyrwyr 
Seren yn cael eu cyflwyno mewn partneriaeth, gan gynnwys:
Partneriaethau parhaus Academi Seren
• Sutton Trust – Elusen addysg sy’n 

cynnal ysgolion haf i ddisgyblion 
ysgolion gwladol. suttontrust.com  

• Fulbright Commission – Meithrin 
cysylltiadau addysgol â’r UDA. Mae 
Fulbright a’r Sutton Trust yn cydweithio 
i gynnig taith ysgol haf i brifysgol yn yr 
Unol Daleithiau. Yn 2019, cafodd 27 o 
fyfyrwyr Seren eu dewis i fynychu cwrs 
wedi’i ariannu. fulbright.org.uk 

• Social Mobility Foundation – Helpu 
myfyrwyr o fri o gefndiroedd incwm isel o 
bob cwr o’r DU i brifysgolion a gyrfaoedd 
blaenllaw. socialmobility.org.uk 

• Prifysgol Rhydychen a Chaergrawnt   – 
Darparu rhaglen allgymorth benodol 
i fyfyrwyr ac athrawon ledled Cymru 
sy’n cynnig teithiau preswyl i golegau 
trwy bartneriaethau rhanbarthol, sioeau 
teithiol gweithdai derbyn a chyfleoedd 
hyfforddi athrawon. jesus.ox.ac.uk 
a chu.cam.ac.uk/southwales Mae’r 
dudalen yma’n cynnig cynnwys a dolenni 
defnyddiol ar gyfer disgyblion Cymraeg, 
a’u hathrawon, sydd eisiau ymgeisio 
am Brifysgolion fel Caergrawnt. 

Partneriaethau ysgol haf – rhagor o 
wybodaeth yng nghynhadledd mis Rhagfyr  
• Ysgol Haf Coleg yr Iesu – Ysgol haf o 

fri Seren sy’n cael ei chynnal mewn 
sefydliad sy’n hanesyddol i’r Cymry, 

Coleg yr Iesu Prifysgol Rhydychen, ac sy’n 
rhoi cyfle i fyfyrwyr fyw ac astudio yno 
am wythnos gyfan. jesus.ox.ac.uk 

• Ysgolion haf tramor – Bydd mwy 
o wybodaeth am rhain ar gael yn y 
gynhadledd ym mis Rhagfyr. 

Cyfleoedd partner eraill 
• Lady Margaret Hall Foundation Year – 

Cwrs blwyddyn wedi’i ariannu’n llawn, 
a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr o 
gefndiroedd economaidd-gymdeithasol 
heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg 
uwch, i gyflawni eu potensial. lmh.ox.ac.uk  

• Rhaglen LEDLET – Elusen annibynnol 
a sefydlwyd yn 2013 i wasanaethu 
pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru neu 
sydd â chysylltiad â Chymru, a hoffai 
ymuno â byd y gyfraith. Bob blwyddyn, 
mae’n cynnig cynllun lleoliad haf – ac 
mae deg o fyfyrwyr Seren wedi cael 
cynnig lle hyd yma. ledlet.org.uk 

•  Y Brifysgol Agored – Wedi meithrin 
partneriaeth â Seren i hybu a hyrwyddo 
ei chyrsiau cyn-brifysgol er mwyn ehangu 
gwybodaeth am bob math o bynciau, o 
rai STEM a mathemateg, i ieithoedd a’r 
dyniaethau – pynciau y gellir cyfeirio atynt 

yng ngheisiadau UCAS. open.ac.uk

Gair gan rai o’n partneriaid…
Dr Matthew Williams, Cymrawd 
Mynediad a Datblygu Gyrfaoedd, 
Coleg yr Iesu, Rhydychen

“Mae Seren yn rhwydwaith gwych. Mae wedi 
bod o fudd mawr i’r rhai sy’n cymryd rhan, 
ac yn werthfawr i academyddion fel fi sydd 
eisiau cwrdd â’r bobl ifanc ddisgleiriaf a’r 
gorau o bob cwr o Gymru. Diolch i gymorth 
Seren, fe wnaeth Rhydychen gynnal ysgol 
haf gyntaf Cymru gyfan ym mis Awst 2017, 
ar gyfer 22 o fyfyrwyr. Llwyddwyd i dreblu’r 
niferoedd ym mis Awst 2018 a 2019 ar gyfer 
75 o fyfyrwyr. Erbyn hyn, rydym yn gweithio 
ar gynlluniau cyffrous i godi arian ar gyfer 
swyddog maes Cymreig Prifysgol Rhydychen. 
Heb arbenigedd a chymorth Seren, go 
brin y byddem wedi meithrin cymaint o 
gysylltiadau ystyrlon â myfyrwyr o Gymru.”

Ami Shah, Cyfarwyddwr Cysylltiol 
ar gyfer Materion Allanol, Rhaglen 
Yale Young Global Scholars: 

“Mae ehangu cyrhaeddiad y Rhaglen a 
denu myfyrwyr newydd o bob cwr o’r byd 
yn flaenoriaeth barhaus i ni, felly roedd 
hi’n wych gweithio gyda Rhwydwaith 
Seren dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn 
meithrin perthynas a hyrwyddo cyfle YYGS 
i fyfyrwyr o Gymru. Yr haf hwn, cynigiodd 
Partneriaeth YYGS-Seren gyfle heb ei ail i 
30 o fyfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf 
Cymru a mynediad uniongyrchol i Yale i 
rai o ddoniau academaidd gorau Cymru.”

Dr Anwen Jones, Dirprwy Is-
ganghellor Prifysgol Aberystwyth::

“Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o weithio 
gyda Seren ar ddau brosiect strategol dros 
y deuddeg mis nesaf. Bydd rhai o adrannau 
gorau’r Brifysgol yn cynnig cyfleoedd 
uwchgwricwlaidd i fyfyrwyr er mwyn mynd 
dan groen eu pynciau dewisol. Bydd gan 
fyfyrwyr gyfle i gyfrannu’n weithredol a 
beirniadol at rai o’r heriau mwyaf heriol 
sydd wrth wraidd agendau dysgu ac 
addysgu Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac 
Astudiaethau Cymreig, Nordig a Cheltaidd.”

Dr Jonathan Padley | Cymrawd a 
Thiwtor Derbyn | Coleg Churchill, 
Prifysgol Caergrawnt

“Yn ystod rownd derbyn myfyrwyr 2019, 
cynigiwyd lle i dros 30% o ymgeiswyr o 
ysgolion gwladol Cymru - cyfradd lwyddiant 
anhygoel! Gobeithio y bydd yr arferiad yn 
parhau, yng Nghaergrawnt a llefydd eraill, 
wrth i fwy o fyfyrwyr aruthrol o Gymru 
ddewis y cyrsiau a’r prifysgolion cywir 
iddyn nhw. Yn 2019-20, byddwn yn parhau 
i gynnig gweithdai niferus i bob myfyriwr 
Blwyddyn 11 a’r chweched dosbarth ledled 
Cymru sy’n dangos diddordeb, ac yn edrych 
ymlaen at ddatblygu ein cymorth helaeth 
i athrawon a chydlynwyr canolfannau.”
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Cydweithio â 
phrifysgolion Cymru
Mae Seren yn ymrwymo i weithio gydag adrannau 
blaenllaw rhai o brifysgolion Cymru.

Lewis Mainwaring
Prifysgol: Prifysgol Caerdydd 
Maes astudio: Deintyddiaeth 

“Pan wnes i gyflwyno cais, roeddwn i’n gwybod bod 
mil a mwy o geisiadau am fod ar gyfer dim ond 70 o 
lefydd, felly roedd yn hynod gystadleuol. Dyma’r unig ysgol 
ddeintyddiaeth yng Nghymru, ac un o’r goreuon yn y DU 
gyda chyfleusterau modern uwch-dechnoleg. Roeddwn i wrth 
fy modd pan gefais gynnig gan Brifysgol Caerdydd, yn enwedig 
o gofio’r gofynion derbyn uchel. Er na wnes i lwyddo i gael y radd 
oedd ei hangen arnaf mewn Cemeg, llwyddais i sicrhau lle oherwydd 
fy natganiad personol ac ar ôl llwyddo yn y profion ymarferol - diolch, 
heb os, am y cymorth, y cyngor a’r arweiniad a gefais gan griw Seren.”

Ffion Evans
Prifysgol: Prifysgol Aberystwyth 
Maes astudio: Gwleidyddiaeth 
Ryngwladol a Datblygiad Byd-eang

“Mae’r cyngor a’r cymorth mae rhaglen Seren yn 
cynnig er mwyn helpu myfyrwyr fel fi yn wych. O 
ysgrifennu datganiad personol i gwblhau ffurflen UCAS a 
chyfweliadau ffug, mae’n wych bod canllawiau arbenigol gan 
brifysgolion blaenllaw ar gael i rai sydd angen mymryn mwy o 
hwb i’w hyder. Mae gwneud cais i fynd i brifysgol yn gallu bod yn 
brofiad go anodd, ac mae’n anodd i rai wybod lle i gychwyn arni.”

Cynhadledd Seren  
3ydd – 5ed Rhagfyr 2019  
Cynhelir cynhadledd flynyddol Seren ym mis Rhagfyr, 
ac mae’n un o uchafbwyntiau’r flwyddyn, sy’n dod â 
myfyrwyr Academi Seren, athrawon, prifysgolion a 
phartneriaid eraill at ei gilydd am dridiau o ddysgu ac 
ysbrydoli. Mae’r canolfannau’n mynychu am ddiwrnod, 
ac mae llety dros nos ar gael i rai sy’n teithio o bell.

Dyma gyfle gwych i gwrdd â myfyrwyr eraill 
yr Academi o bob cwr o Gymru, a chymryd 
rhan mewn gweithdai a dosbarthiadau meistri 
cyffrous wedi’u harwain gan arbenigwyr 
o brifysgolion fel Caergrawnt, Rhydychen, 
Bangor, Caerdydd, Durham a St Andrews.  
Llwyddodd Cynhadledd Seren 2018 i ddenu 
dros 1,300 o fyfyrwyr, 113 o staff addysgu, 45 o 
arddangoswyr a 66 o siaradwyr - ac mae 2019 
yn siŵr o ddenu niferoedd tebyg, felly da chi, 
cofrestrwch cyn gynted â phosib i sicrhau’ch lle!
Mae’r gynhadledd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ddysgu mwy am eu pynciau y tu hwnt 
i’r cwricwlwm, a chael eu hysbrydoli 
gan academyddion proffesiynol a 
chynrychiolwyr diwydiant. 
Bydd myfyrwyr yn derbyn cyngor a chanllawiau 
amhrisiadwy am broses ymgeisio’r brifysgol, 
ac yn clywed gan gyn-fyfyrwyr Seren ar 
beth i’w ddisgwyl o ran bywyd prifysgol.
Bydd cyfle i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ‘ymestyn a herio’, 
gan gynnwys dosbarthiadau meistr 
academaidd, sesiynau cyngor ac 
arweiniad, a gweithdai proffesiynoli.
Mae sesiynau’n cwmpasu pob math o 
bynciau, o nodi llwybr gyrfa ac addasu i fywyd 
prifysgol, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, 
a gweithdai am bynciau penodol.

Hefyd, mae’r gynhadledd yn gyfle gwerth 
chweil i fyfyrwyr Seren gael sgwrs wyneb yn 
wyneb gyda chynrychiolwyr y prifysgolion 
blaenllaw yn y meysydd arddangos, a 
chodi llyfrynnau, siarad â chyn-fyfyrwyr 
a thrafod eu cais gyda staff derbyn.
Yn 2018, dywedodd 84% o’r myfyrwyr a 
fynychodd yn gynhadledd eu bod wedi 
gadael gyda mwy o wybodaeth am yr 
hyn sydd ei angen er mwyn gwneud cais 
llwyddiannus i brifysgol flaenllaw, a theimlo’n 
fwy hyderus ac ymroddedig i ymgeisio.
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Oes raid i mi dalu i fod yn rhan o Seren?
Nac oes. Mae aelodaeth o Seren 
yn rhad ac am ddim.

Sut fydd myfyrwyr yn elwa 
ar fod yn rhan o Seren?
Mae Seren yn dod â phobl ifanc o’r un 
anian at ei gilydd i rannu dyheadau ac 
uchelgeisiau. Bydd myfyrwyr yn gallu 
manteisio ar bob math o gyfleoedd a 
gweithgareddau sy’n ceisio eu hysgogi 
i gyflawni eu potensial academaidd.

Bydd pob canolfan Seren ledled Cymru’n 
darparu amserlen weithgareddau ddechrau’r 
flwyddyn, felly holwch eich cydlynydd.

Sut alla i wybod pa ddigwyddiadau 
sydd ar gael yn fy nghanolfan 
gydol y flwyddyn academaidd?
Mae pob canolfan yn cynllunio ei chalendr 
o weithgareddau blynyddol ei hun. 
Cysylltwch â’ch ysgol/coleg i wybod mwy.

Sut fydd myfyrwyr yn teithio i 
ddigwyddiadau canolfan Seren?
Efallai y bydd darparwyr yn trefnu cludiant, 
yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. 
Mae’n debyg y bydd nifer o ddisgyblion 
o’r un ysgol neu goleg yn teithio i’r un 
digwyddiad, felly gall fod cyfle i rannu 
lifft. Cysylltwch â’ch cydlynydd i gael 
gwybodaeth benodol am eich canolfan chi.

A fydd myfyrwyr dan bwysau 
ychwanegol o fod yn rhan o Seren?
Pwrpas Seren yw rhoi gwybodaeth, cyngor 
ac arweiniad i fyfyrwyr er mwyn eu helpu 
i baratoi at eu dyfodol. Y nod yw sicrhau 
bod myfyrwyr disgleiriaf Cymru yn cael pob 
cymorth angenrheidiol i gyflawni o’u gorau.

Seren 

Ai’r brifysgol yw’r llwybr cywir 
i bob myfyriwr disglair?
Er bod y rhaglen yn canolbwyntio ar 
brifysgolion, y nod yw ymestyn a herio 
disgyblion a’u hannog i gysylltu eu 
diddordebau angerddol â gyrfa bosib – 
waeth a ydyn nhw am fynd i brifysgol 
neu beidio. Does dim rheidrwydd ar 
fyfyrwyr Seren i fynd i brifysgol.

Dw i ddim eisiau gwneud cais i 
fynd i Gaergrawnt neu Rydychen. 
Ydy Seren yn berthnasol i mi?
Heb os nac onibai. Rydym yn cefnogi 
myfyrwyr fel unigolion, ac yn ystyried 
eu hoff ddewisiadau, eu cryfderau, eu 
dyheadau a’u huchelgeisiau wrth 
gyflwyno syniadau a llwybrau eraill i’w 
hystyried hefyd. Mae Seren yn helpu 
myfyrwyr i wneud cais i brifysgolion 
blaenllaw Cymru, y DU a thramor, 
felly mae’r rhaglen o fudd i bawb.

Ydy bod yn aelod o Seren yn gwarantu 
lle prifysgol i unrhyw ddisgybl?
Nac ydy. Bydd myfyrwyr yn dal i orfod 
defnyddio’r dulliau arferol i wneud 
cais. Fodd bynnag, mae Seren yn gallu 
helpu i lywio meddyliau a lefel sgiliau 
myfyrwyr mewn meysydd fel dewis 
pynciau, ceisiadau a chynghorion derbyn 
yn lle. Nod Seren yw codi dyheadau 
a chynyddu gwybodaeth myfyrwyr 
am brifysgolion, er mwyn ysgrifennu 
cais mor gystadleuol â phosib.

Wnaethon ni ateb eich cwestiwn?
Dysgwch fwy trwy fynd i  
llyw.cymru/rhwydwaith-seren neu 
cysylltwch â chydlynydd eich canolfan leol 
os oes gennych gwestiynau penodol.

C
w
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in
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Seren 

llyw.cymru/rhwydwaith-seren

Geirda’r myfyrwyr

Imogen Parsley
Canolfan: Wrecsam a Sir y Fflint 
Yn astudio: Tsieinëeg yng Nghaergrawnt 

Tyler Rawlings
Canolfan: Sir Benfro a Sir Gâr 
Ysgol Haf: Harvard Pre-College Program 

Amy Martin
Canolfan: Conwy a Sir Ddinbych 
Yn astudio: Peirianneg yn Warwick   

“Dim ond pan wnes i fynychu cyfweliad Caergrawnt y 
sylweddolais gymaint o gymorth mae Seren yn ei roi i 
fyfyrwyr o Gymru sydd am fynd i Oxbridge. Pan siaradais 
â myfyrwyr eraill o Loegr am y broses ymgeisio, roedd hi’n 
amlwg na chawson nhw hanner cymaint o gyngor, arweiniad 
na chymorth â ni.  Dw i’n ddiolchgar fod Seren yno i’n helpu ni.”

“Ymunais â’r rhaglen hon er mwyn dilyn cwrs ‘cyflwyniad 
i Astroffiseg’. Mae gennyf ddiddordeb mewn bod yn 
astroffisegydd ers blynyddoedd, ond doeddwn i ddim yn 
siŵr beth yn union fyddai hynny’n ei olygu. Meddyliais taw 
cwrs astroffiseg fyddai’r ffordd berffaith i gael profiad o hynny, 
a dw i’n hapus iawn gyda fy mhenderfyniad. Trwy’r dosbarth, 
gwnes lawer o ffrindiau ac roedd hi’n ddiddorol gweld pa mor 
wahanol yw’r broses addysgu yn Harvard o gymharu â’m hysgol i”

“Un o elfennau gorau Seren oedd y cyngor a’r canllawiau 
a gawsom wrth lenwi ffurflenni UCAS a pharatoi ar 
gyfer cyfweliadau ac arholiadau. Hefyd, cawsom gymorth 
i benderfynu pa ddarnau o waith i’w cyflwyno gyda’n cais, 
a chael sesiynau ymarfer cyfweliad a’n helpodd i ddeall y 
cwestiynau posib o’n blaenau. Roedd hyn o gymorth mawr i mi 
baratoi at gyfweliad go iawn, a chadw’n bwyllog gydol y broses.”

Donte Day
Canolfan: Caerdydd 
Ysgol Haf: Yale Young Global Scholars  

Morgan Edwards
Canolfan: Bro Morgannwg 
Eisiau astudio: Ffiseg ym Mhrifysgol Rhydychen  

“Roeddwn i wedi ystyried mynd i brifysgol, ond yn amau a fyddwn i’n 
llwyddo i wneud hynny. Mae Seren wedi fy helpu i sylweddoli ei fod 
yn opsiwn ac yn fwy hygyrch i mi. Mae fy rhieni’n ddi-waith ar hyn o 
bryd, a fi fydd aelod cynta’r teulu i fynd i brifysgol. Heb Seren, fyddwn i 
ddim wedi cael y cyfle i wneud rhywbeth fel hyn, a go brin fyddwn i wedi 
meddwl am wneud cais i fynd i brifysgol.”

“Mae’n wych bod yn rhan o Seren – mae’r cyfan wir 
wedi agor drysau i mi o safbwynt cyfleoedd. Fyddwn i 
erioed wedi clywed am Raglen Haf Ysgolheigion Ifanc Byd-
eang Yale, heb son am fynd yno, oni bai am Seren, gan na 
fyddwn i wedi gallu’i fforddio. Bu’n brofiad arbennig, a chefais 
gyfleoedd na fyddwn wedi breuddwydio amdanynt cyn hyn.”

Hanna Lewis
Canolfan: Gwynedd a Môn 
Yn astudio: Meddygaeth Filfeddygol yng Nghaergrawnt

“Mae bod yn rhan o Seren wedi agor drysau i mi a darparu 
cyfleoedd na fyddwn wedi’u cael fel arall. Hefyd, mae wedi 
fy ysbrydoli i fod yn benderfynol o gyrraedd y nod a rhoi cyfle 
i mi gael cymorth ac arweiniad ar ôl cyrraedd yno. Y peth gorau 
yw’r cymorth, y cyngor a’r canllawiau a gawsom wrth gwblhau 
ein ffurflenni UCAS yn ogystal â pharatoi ar gyfer ein cyfweliadau ac 
arholiadau yng Nghaergrawnt.”
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Seren 

llyw.cymru/rhwydwaith-seren

Niamh Jones
Canolfan: Powys  
Eisiau astudio: Saesneg yn Rhydychen 

Charlotte Belton
Canolfan: Abertawe 
Yn astudio: Mathemateg yn Durham  

“Mae cael cyfle i gyfarfod a rhwydweithio â phobl debyg 
o bob cwr o Gymru yng nghynhadledd Seren wedi fy 
sbarduno i feddwl am lefydd fel Rhydychen a Chaergrawnt, 
llefydd roeddwn i’n meddwl oedd allan o ’ngafael. Doeddwn 
i erioed wedi meddwl fy mod i’n ddigon peniog i fynd i 
Rydychen, ond mae’r profiad wedi rhoi sicrwydd fy mod i’n gallu 
gwneud hyn – dim ond i mi barhau’n bositif a phenderfynol.”

“Fe wnaeth cydlynydd fy nghanolfan fy annog a’m helpu. 
Cefais lawer o gymorth ac arweiniad gydol y broses, o 
gynghorion ar sut i ysgrifennu fy natganiad personol i baratoi 
ar gyfer cyfweliad ac arholiad. Mae’r broses ymgeisio yn ddigon 
i godi ofn ar unrhyw un, ac yn gallu’ch llethu ar brydiau, ond fe 
helpodd cydlynydd Seren i sicrhau bod y cyfan yn llai o straen.”

Harrison Taylor
Canolfan: Consortia EAS 
Yn astudio: Mathemateg yn Rhydychen 

Miles Hermann
Canolfan: Ceredigion 
Yn astudio: Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd  

“Y sesiwn mwyaf defnyddiol i mi gan Seren oedd y 
rhai am brosesau derbyn Rhydychen a Chaergrawnt 
yn ogystal â chlywed am brofiadau bywyd myfyrwyr 
cyfredol a blaenorol yn y prifysgolion hynny. Hefyd, fe 
wnes i fynychu sawl sesiwn ar dechnegau cyfweld a chael 
cyfweliad ffug hefyd, a oedd yn ddefnyddiol dros ben.”

“Bues i mor ffodus o fod yn rhan o Seren, yn 
enwedig ar ôl cael cynnig lle yn ysgol haf Coleg yr 
Iesu, a agorodd fy llygaid i fyd addysg uwch. Dw i mor 
ddiolchgar i Seren am fy rhoi ar ben ffordd, diolch yn fawr!”

Darcy Holland
Canolfan: Rhondda Cynon Taf & Merthyr Tudfil 
Yn astudio: Hanes yn Rhydychen 

“Dysgais am Ysgol Haf Coleg yr Iesu Rhydychen trwy 
dudalen Facebook Seren, a bachu ar y cyfle i wneud cais. 
Cefais syndod pan gynigiwyd lle i mi, a mwynheais bob 
eiliad o’r wythnos yno. Cefais flas ar fywyd prifysgol a’r cwrs 
hefyd. Es i ddarlithoedd a seminarau, a mwynhau taith o’r 
ddinas a chyfle i grwydro mwy. Cafodd y cyfan cryn effaith 
arna i, a chadarnhau taw dyma lle’r oeddwn i am astudio ar 
gyfer fy ngradd a ’ngwneud i’n fwy penderfynol fyth o fynd yno”

Geirda’r myfyrwyr
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I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau 
arbennig yn eich ardal chi, dilynwch y canlynol:

facebook.com/serennetwork

@RhwydwaithSeren #rhwydwaithseren

@rhywdwaithseren

rhwydwaithseren.blog.llyw.cymru 

Eve Vincent
Canolfan: Castell-nedd Port Talbot 
Yn astudio: Ffrangeg a Rwsieg yng Nghaergrawnt  

“Roeddwn i’n arfer credu na fyddwn i erioed wedi 
gallu sicrhau lle mewn prifysgol Grŵp Russell, gan 
nad oedd yr un aelod o’r teulu wedi bod trwy addysg 
uwch o’r blaen. Diolch i’r llu o ymweliadau a gweithdai 
a ddarparwyd gan Seren, dw i wedi cyfarfod llwyth o 
ffrindiau a buon ni’n gefn i’n gilydd wrth wneud cais i’r 
brifysgol. Mae’r cymorth a gefais gan Seren, a’r cynnig ddaeth 
wedyn, wedi rhoi’r hyder i mi gredu ynof fy hun a’m galluoedd”

Mae ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn 
cynnwys holl newyddion diweddaraf Seren a’r 
manylion am weithgareddau’r canolfannau.
Cewch glywed am brofiadau myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Seren, 
gweld cynnwys ysgol haf a chynhadledd Seren yn ogystal â darllen 
erthyglau gan sefydliadau partner Seren ar ein blog.
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Seren 

Rhiannon Svenson
Canolfan: Pen-y-bont ar Ogwr 
Yn astudio: Meddygaeth yn Rhydychen 

“Dw i wedi cael cymaint o gymorth yn barod gan 
Seren wrth anelu at y brifysgol. Mae gen i ddiddordeb 
mewn anatomeg ddynol erioed, a byddwn i wrth fy 
modd yn cael gwaith lle gallwn i helpu pobl a defnyddio 
gwyddoniaeth i wneud hynny. Dw i wedi mynychu sawl 
gweithdy a dosbarth meistr yn fy mhwnc dewisol yn barod 
ym mlwyddyn gynta’r chweched dosbarth, ac roedd gweithdai 
gwneud cais i Oxbridge yn cynnig rhagflas defnyddiol o’r broses.”

Geirda’r myfyrwyr

llyw.cymru/rhwydwaith-seren
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