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Ffurflen Cais Ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff
Rhaid llenwi'r ffurflen hon yn electronig.
Llenwch BOB adran a chofiwch gadw at y nifer geiriau a nodir. 
Bydd y ddogfen hon yn cael ei hadolygu ar draws disgyblaethau. Cofiwch y dylech felly lenwi'r Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Maragaret Wooloff hon i sylw cynulleidfa ehangach, o bosibl, na dim ond arolygydd y prosiect doethuriaeth yr ydych yn cyfeirio ato.
1: Manylion Personol a Gwybodaeth ar gyfer Cysylltu
Cyfenw / Enw Teuluol:

Enw Cyntaf:

Cyfeirnod Myfyriwr neu rif ymgeisydd (lle bo'n berthnasol):

Teitl (Mr / Mrs / Ms ac ati)
Dyddiad Geni (DD/MM/BBBB)




2: Cynnig Ymchwil                  terfyn geiriau: 1,000 i 2,000
Enw'r darpar arolygydd ymchwil / person y buoch mewn cysylltiad â hwy (i'w gymryd o ddogfen Manylion Prosiect Ysgoloriaeth Margaret Wooloff):

Teitl (neu faes) y prosiect ymchwil arfaethedig (i'w gymryd o ddogfen Manylion Prosiect Ysgoloriaeth Margaret Wooloff):


Cwestiwn Ymchwil NEU FFOCWS/RHIFYN YMCHWIL:

METHODOLEG NEU MODD YMCHWILIAD:










ADOLYGIAD O'R LLENYDDIAETH/DYLANWADAW CEFNDIROL:

ARWYDDOCÂD YR YMCHWIL/EFFAITH BOSIBL/GWREIDDIOLDEB YMCHWIL/CYFRANIAD DISGWYLIEDIG AT YSGOLHEICTOD: 


Cyfanswm Geiriau:



3. PROFIAD BLAENOROL
Sut y byddai eich profiad blaenorol yn cyfrannu at eich prosiect doethuriaeth arfaethedig?








4. CV
Rhowch gopi o'ch CV presennol cyfredol yn y blwch hwn (2 dudalen ar y mwyaf). 









































5: Llofnod yr Ymgeisydd
Rwy’n cydsynio i ddefnydd y Brifysgol o’m data pesonol er mwyn iddi gyflawni ei rhwymedigaethau gweinyddol mewn perthynas ag Ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff.

Rwyf wedi darllen a deall y telerau a'r amodau sydd ynghlwm wrth ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff (sydd ar gael ar y we ysgoloriaeth PhD Margaret Wooloff).
Llofnod yr Ymgeisydd: ………………………………………………… Dyddiad: ………………………………………..
Bydd yr holl ddata personol a ddarparwch yn cael eu trin yn ddieithriad yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) 2018.

Dylai’r ffurflen hon gael ei chyflwyno wrth wneud cais wrth gwrs.  Dykid gwneud ceisiadau am astudiaeth PhD trwy’r Porth Ôl-raddedig ar-lein.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/apply/

Ar yr un pryd, dylid e-bostio copi o’r ffurflen hon at yr Athro Reyer Zwiggelaar, Pennaeth Ysgol y Graddedigion, ar rrz@aber.ac.uk.  Defnyddiwch y pannawd pwnc CAIS YSGOLORIAETH MARGARET WOOLOFF




