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RHAGLEN ‘TALENT STEM’ Y
BRIFYSGOL AGORED YNG NGHYMRU
Os ydych yn ystyried astudio pwnc STEM yn y brifysgol,
gallai astudio un o fodiwlau gwyddoniaeth, technoleg,
peirianneg neu fathemateg y Brifysgol Agored yn ystod
eich astudiaethau chweched dosbarth fod o fudd mawr.
- Bydd o help ichi ddod i ddeall sut beth yw astudio mewn prifysgol
- Bydd yn gwella’ch gallu yn y pwnc
- Bydd yn eich helpu i fod yn fwy llwyddiannus mewn arholiadau
- Bydd o help i ddangos eich cryfderau a’ch gallu mewn ceisiadau UCAS
- Byddwch yn sefyll allan pan fyddwch yn ymgeisio am le ar gwrs
prifysgol cystadleuol.
Drwy’r rhaglen Talent STEM, gall myfyrwyr Chweched Dosbarth brwdfrydig
a galluog astudio amrywiaeth o fodiwlau lefel prifysgol ochr yn ochr â’u
hastudiaethau UG neu A2.
Hefyd, fel rhan o’r rhaglen hon, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig
bwrsari i astudio un o’r cyrsiau hyn am ddim i fyfyrwyr o grwpiau sydd wedi’u
tangynrychioli.

SUT I WNEUD CAIS
Ar gyfer rhaglen Talent STEM y Brifysgol Agored, mae’n rhaid gwneud cais
drwy eich arweinydd chweched dosbarth neu diwtor coleg i’r Bartneriaeth
Ymgyrraedd yn Ehangach ar gyfer eich ardal chi:
Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru
reachingwider@swansea.ac.uk 01792 602128
First Campus, Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-ddwyrain
Cymru firstcampus@southwales.ac.uk 01443 482550
Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru
h.p.thomas@reachingwider.ac.uk 01248 383883
Bydd y timau Ymgyrraedd yn Ehangach wedyn yn egluro’r broses ymgeisio
a chofrestru ichi.
Ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Hydref 2018, bydd angen i chi ymgeisio
i’ch Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach erbyn 10 Medi 2018.

ASTUDIO DRWY’R BRIFYSGOL AGORED
Edrychwch pa gyrsiau sydd ar gael ichi eu hastudio gyda’r rhaglen Talent STEM.
Mae’r rhain i gyd yn gyrsiau OU lefel 1 y mae ein myfyrwyr yn eu hastudio yn
ystod eu blwyddyn gyntaf. Wrth astudio gyda’r Brifysgol Agored, rydych yn
astudio o bell. Byddwch yn astudio ar-lein ochr yn ochr â myfyrwyr eraill yr
OU a bydd tiwtor cefnogol, parod i helpu, yn cael ei glustnodi ar eich cyfer.
I gael rhagor o wybodaeth am bob cwrs, ewch i’r wefan
open.ac.uk/wales/talentstem a chlicio ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi.
Gallwch hefyd gysylltu â Recriwtio Myfyrwyr & Gwasanaethau Cefnogol drwy
ffonio 029 2047 1170 , neu anfon neges e-bost i wales-support@open.ac.uk.

GWYDDONIAETH

YN CYCHWYN

Mathemateg ar gyfer gwyddoniaeth (S151)

Hydref 2018

Moleciwlau, meddyginiaethau a chyffuriau:
stori gemegol (SK185)

Hydref 2018

Y blaned rewedig (S175)

Hydref 2018

Byw heb olew: cemeg ar gyfer dyfodol
cynaliadwy (S176)

Hydref 2018

Galaethau, sêr a phlanedau (S177)

Hydref 2018

Llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd
a tswnamïau (S186)

Hydref 2018

Ffiseg a’r gofod (SM123)

Hydref 2018

PEIRIANNEG A THECHNOLEG

YN CYCHWYN

Peirianneg: tarddiad, dulliau, cyd-destun (T192)

Hydref 2018

Technolegau ar waith (TM129)
cyfrifiadura uwch neu bwnc cysylltiedig
yn ofynnol

Hydref 2018

Cyflwyniad i gyfrifiadura a thechnoleg
gwybodaeth 1 (TM111)

Hydref 2018

MATHEMATEG

YN CYCHWYN

Mathemateg hanfodol 1 (MST124)

Hydref 2018

Mathemateg hanfodol 2 (MST125)

Hydref 2018

Cyflwyno ystadegau (M140)

Hydref 2018
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Ymgorfforir y Brifysgol Agored drwy Siarter Frenhinol (RC 000391), sef elusen eithriedig yng Nghymru a Lloegr ac
elusen gofrestredig yn yr Alban (SC 038302). Awdurdodir a rheoleiddir y Brifysgol Agored gan yr Awdurdod Ymddygiad
Ariannol mewn perthynas â’i gweithgaredd eilradd o froceru credyd.

