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 Cyflwyno rhaglen C21 Prifysgol Caerdydd ar y cyd ag  
Ysgol y Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, Prifysgol Bangor. 

Baglor mewn Meddygaeth a Baglor 
mewn Llawfeddygaeth (MBBCh)

Rydym wrth ein bodd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gyflawni eu gradd meddygaeth yng 
ngogledd Cymru. Bydd y ffrwd newydd hon i’r rhaglen C21 yn cyflwyno profiad dysgu cwbl 
unigryw. Yn ardal hardd gogledd Cymru, bydd y rhaglen yn cymell y myfyrwyr i ddatblygu’n 
feddygon ardderchog, sy’n barod i ollwng gwreiddiau mewn cymunedau lleol, neu debyg, 
yng Nghymru.   



Diddordeb? Cysylltwch â ni...

medadmissions@caerdydd.ac.uk                                                                              +44 (0)29 2068 8113

Os hoffech chi fod yn rhan o’r profiad dysgu cwbl unigryw hwn a chael effaith gwirioneddol ar fywydau 
pobl yng ngogledd Cymru, cysylltwch â’n Tîm Derbyn ymroddedig ar gyfer C21 gogledd Cymru.

Ein nod yw hyfforddi’r meddygon gorau i Gymru a’r Deyrnas Unedig ehangach trwy ddarparu addysgu o 
ansawdd uchel, a phrofiad dysgu sy’n ysbrydoli sy’n seiliedig ar fwy o gyswllt clinigol. Rydym yn llawn 
cyffro ein bod yn adlewyrchu cwrs sefydledig MBBCh C21 a gynhelir yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol 
Caerdydd gyda’n cydweithwyr yn Ysgol y Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, Prifysgol Bangor.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

• Blwyddyn 2 : Dysgu ar Sail Achosion a sesiynau clinigol 
cymunedol gyda meddygon teulu

• Blwyddyn 3:  Lleoliad gwaith blwyddyn lawn mewn 
meddygfa deulu

• Blwyddyn 4:  Tri lleoliad gwaith mewn ysbyty gyda phrofiad 
o’r ystod o arbenigeddau ym mwrdd iechyd mwyaf Cymru

• Blwyddyn 5:  Cyfuniad o leoliadau gwaith mewn meddygfa 
deulu ac ysbyty er mwyn trosglwyddo i’r raglen sylfaen

Mae’r rhaglen 4 blynedd ym Mangor yn arloesedd 
cyffrous mewn addysg feddygol yng Nghymru, lle 
gallwch fanteisio ar:

• Grwpiau addysgu llai gyda mwy o oriau cyswllt

• Addysgu rhagorol yn Ysgol y Gwyddorau Meddygol ac 
Iechyd, Prifysgol Bangor 

• Addysgu clinigol o’r radd flaenaf ym Mwrdd Iechyd

• y Brifysgol, sydd wedi cael y graddau uchaf gan ein 
myfyrwyr meddygol

• Canolbwyntio ar feddygaeth gymunedol drwy amrywiaeth 
o brofiadau - trefi glan môr, trefi bach, cymunedau ffermio, 
meddygaeth ar y mynydd, ysbytai addysgu mawr

• Elwa o’r cyfleusterau a’r dechnoleg ddiweddaraf, gan 

gynnwys yr ystafell sgiliau clinigol rhyngbroffesiynol ac 
anatomegol, ynghyd â’r bwrdd anatomage, sydd newydd 
eu hadeiladu.

Mae’r rhaglen hon (A102) yn derbyn ceisiadau gan raddedigion 
sy’n rhagori o gyrsiau ffrwd fwydo ein Rhaglen Mynediad 
gydnabyddedig  i Raddedigion:
1.  BMedSci (Anrh) Gwyddorau Meddygol, Prifysgol Bangor (B100)
2. BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol, Prifysgol De Cymru (B901)
3. BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol, Prifysgol Caerdydd (B210)
4. BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol, Prifysgol Caerdydd (BC97)
Gall y myfyrwyr sy’n cwblhau Blwyddyn 1 y rhaglen A100 yn 
llwyddiannus yng Nghaerdydd hefyd wneud cais i gwblhau eu 
MBBCh yng Ngogledd Cymru.


