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ymuno â’r UCU

Cymorth gydol eich gyrfa...
o gyrsiau datblygiad proffesiynol
am ddim i gyngor cyfrinachol os
oes gennych broblem yn y gwaith.
Llais y proffesiwn... rydym yn
ymgyrchu ar ystod o faterion gan
gynnwys diogelwch swydd, rhyddid
academaidd a baich gwaith.
Bob dydd, mae ein cynrychiolwyr
hyfforddedig... gyda chymorth
swyddogion llawn amser yr UCU, yn
helpu datrys cannoedd o broblemau.

Datblygu eich gyrfa... cyrsiau datblygiad
proffesiynol am ddim gan gynnwys rheoli
dosbarth a sut i wneud cais am grant
ymchwil: http://cpd.web.ucu.org.uk

Mae cynllun cyfreithiol gwych yr
UCU... a ddarperir gan gyfreithwyr
cyflogaeth arbenigol, yn rhoi cyngor
cyfreithiol proffesiynol i aelodau,
parthed hawliau cyflogaeth, anaf
personol ac ymholiadau'r heddlu.

Gyda bron i 110,000 o aelodau...
ni yw undeb addysg ôl-ysgol mwyaf
y byd.
Rhwydwaith sy'n cynnwys...
academyddion, darlithwyr,
hyfforddwyr, ymchwilwyr, rheolwyr,
gweinyddwyr, staff TechGwyb,
llyfrgellwyr ac ôlraddedigion.

Mae ein ffioedd misol yn dechrau
mor isel â £1... gall y rhan fwyaf o'n
haelodau hawlio gostyngiad yn nhreth
67% o'r tanysgrifiad, sy'n lleihau'r gost
eto! Cewch weld ein costau tanysgrifo
yma: www.ucu.org.uk/subscriptions

I ymuno, llenwch y ffurflen drosodd neu ewch i:
http://join.ucu.org.uk Am fwy o wybodaeth ynglŷn
ag ymaelodi, ewch i: www.ucu.org.uk/whyjoin

Mae Recourse yn cynnig cymorth
24/7... ar gyfer materion y gweithle
a materion personol o gwnsela a
hyfforddi i gymorth ariannol.

Mae UCU yn credu mewn system
addysg sy'n helpu pobl... i gyrraedd eu
llawn botensial. Rydym yn gwrthwynebu
preifateiddio ac yn ymgyrchu dros fwy o
fuddsoddiad cyhoeddus er mwyn i ni fod
yn gydradd â'n cystadleuwyr byd-eang.
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FFURFLEN YMHOLI AELODAETH YR UCU
Llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i Rhadbost RSBT-SCKZ-BLCZ, Undeb Prifysgol a Choleg, Stryd
Carlow, Llundain NW1 7LH. Neu i ymaelodi yn syth, cewch ymuno ar-lein ar: http://join.ucu.org.uk
Wrth dderbyn y ffurflen hon, bydd tîm aelodaeth yr UCU yn anfon dolen atoch er mwyn i chi gwblhau eich
cais ar-lein. SYLWCH na fydd eich aelodaeth yn dechrau tan i chi gwblhau'r broses ar-lein.
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DYDDIAD GENI

E-BOST

FFÔN

CYFLOGWR

PRIF CATEGORI EICH SWYDD
Academaidd/darlithydd/tiwtor
Ymchwil

Ôl-raddedig

Clinigol

Uwch ymarferydd (AB yn unig)

Cysylltiedig ag academia (AU yn unig)

Uwch reolwr

Athro cyswllt

AELODAETH MYFYRWYR
Ydych chi'n fyfyriwr ôl-raddedig? Ydw

Nac ydw

Ydych chi'n ôl-raddedig cyflogedig sy'n darparu neu'n cynorthwyo addysg, hyfforddiant neu ymchwil? Ydw

Nac ydw

CYD-AELODAETH
Mae cytundebau cyd-aelodaeth ar gael. Ticiwch y blychau priodol:
Cymdeithas Brydeinig y Therapyddion Galwedigaethol (BAOT)
(BECTU)

Cymdeithas Orthoptig Prydain (BOS)

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP)
Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT)
Cymru (RCM)

Undeb Darlledu, Adloniant, Sinematograffeg a Theatr

Cymdeithas Ddeieteg Prydain (BDA)

Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (NUJ)
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru (RCN)

Cymdeithas y Ciropodyddion a'r Podiatryddion (SCP)

Coleg Brenhinol y Bydwragedd

Cymdeithas y Radiograffwyr (SOR)

Mae costau tanysgrifio'r UCU yn seiliedig ar eich enillion ac fe'u gweler yma: http://www.ucu.org.uk/subscriptions
Gweler rhybudd preifatrwydd yr UCU yma: http://www.ucu.org.uk/privacy
Cydsyniaf i'r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon gael ei phrosesu gan yr UCU ar gyfer eu defnydd nhw yn unig

Llofnod

g: www.ucu.org.uk

Dyddiad

e: membership@ucu.org.uk

