Ysgol Deintyddiaeth
Polisi Derbyn Israddedigion ar gyfer mynediad 2021
Mae'r polisi hwn yn rhoi manylion gofynion ychwanegol y rhaglenni canlynol a gynigir gan yr Ysgol
Deintyddiaeth:
•
•
•
•

Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol BDS (A200)
Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol BDS gyda blwyddyn ragarweiniol (A204)
Diploma DipHE mewn Hylendid Deintyddol (B750)
BSc Therapi Deintyddol a Hylendid (B752)

Sylwch: dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â Pholisïau Derbyn Prifysgol Caerdydd.
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Gofynion mynediad
Cyhoeddir y gofynion mynediad nodweddiadol ar gyfer ymgeiswyr Safon Uwch, BTEC, a Bagloriaeth
Ryngwladol (IB) ar Coursefinder ac UCAS.

Gofynion mynediad ansafonol
Ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn cynnig Safon Uwch, BTEC, a'r IB, gweler ein rhestr o gymwysterau
amgen derbyniol:
•
•
•

Atodiad A - Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol (A200 / A204)
Atodiad B - Hylendid Deintyddol DipHE (B750)
Atodiad C - Therapi a Hylendid Deintyddol BSc (B752)

Resits
Ar gyfer y rhaglen BDS, ni chaiff ymgeiswyr ailddechrau eu hystyried oni bai eu bod wedi cynnal
cynnig cadarn amodol yn y flwyddyn flaenorol a heb fodloni amodau'r cynnig hwnnw.

Dyddiadau cau Cais UCAS
Ar gyfer y rhaglenni BDS, rhaid i chi gyflwyno cais wedi'i gwblhau'n llawn trwy UCAS erbyn 15 Hydref
2020. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.
Ar gyfer y rhaglenni BSc a DipHE, rhaid i chi gyflwyno cais wedi'i gwblhau'n llawn trwy UCAS erbyn 15
Ionawr i gael eich gwarantu. Bydd ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried yn amodol ar
leoedd ar gael.

Y broses ddethol
I Os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf ar Lefel 2 (TGAU yn nodweddiadol) a Lefel 3
(Safon Uwch yn nodweddiadol), rhoddir sgôr academaidd i'ch cais. Os ydych chi'n gwneud cais am y
rhaglen BDS, bydd eich sgôr gyffredinol hefyd yn cynnwys yr UCAT. Gwahoddir yr ymgeiswyr sydd â'r
sgôr uchaf i gyfweliad.

Atodiad A - Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol (A200 / A204)
Mynediad i Addysg
Uwch

A200:
Ni dderbynnir cyrsiau mynediad ar gyfer y rhaglen bum mlynedd.
A204:
Rhaid bod gennych gymwysterau priodol ar Lefel 2 (e.e. TGAU) a chyflawni
Mynediad at AU gyda 60 credyd yn gyffredinol gydag isafswm o 45 ar Lefel 3
i gynnwys lleiafswm o 30 gwahaniaeth a 15 rhinwedd.

Ymgeiswyr
graddedig

Cymwysterau
rhyngwladol

Mynediad Derbyniol i bynciau AU: Deintyddiaeth, Meddygaeth, Fferylliaeth a
Gwyddoniaeth (y mae'n rhaid iddynt fod â chydrannau Cemeg a Bioleg).
A200:
• Dosbarthiad Anrhydeddau 2: 1.
• Graddau ABB ar Safon Uwch, neu gyfwerth, gan gynnwys Bioleg a
Chemeg
• Rhaid cwrdd â gofynion Lefel 2 (TGAU) hefyd
A204:
• Dosbarthiad anrhydedd 2: 1.
• Graddau ABB ar Safon Uwch, neu gyfwerth
• Rhaid cwrdd â gofynion Lefel 2 (TGAU) hefyd
Gellir ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig cymwysterau rhyngwladol.
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y tablau cywerthedd a gyhoeddir ar ein gwefan i
gael mwy o wybodaeth:
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/admissionscriteria
Rhaid cwrdd â gofynion gradd, lefel a phwnc.

Cymwysterau eraill y Gellir ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig cymwysterau eraill, neu gyfuniad o
DU
gymwysterau.
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan i gael
mwy o wybodaeth:
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/policies-andprocedures/qualification-acceptance
5s Cenedlaethol yr
Alban, Highers, ac
Uwch Uchelwyr

Rhaid cwrdd â gofynion gradd, lefel a phwnc.
A200:
• Gradd A mewn saith pwnc Cenedlaethol 5 gan gynnwys Bioleg, Cemeg,
iaith Saesneg a Mathemateg; a
• AAAAA ar Lefel Uwch gan gynnwys dwy wyddoniaeth (Bioleg, Cemeg,
neu Ffiseg); a
• Graddau AA ar Uwch Uwch gan gynnwys Bioleg a Chemeg.
A204:
• Pum pwnc 5 Cenedlaethol ar isafswm gradd A gan gynnwys iaith
Saesneg a Mathemateg; a
• AAAAA ar Lefel Uwch gan gynnwys dwy wyddoniaeth (Bioleg, Cemeg,
neu Ffiseg)

Atodiad B - Hylendid Deintyddol DipHE (B750)
Mynediad i Addysg
Uwch
Ymgeiswyr
graddedig

Cymwysterau
rhyngwladol

Rhaglen wedi'i seilio ar wyddoniaeth (gyda Bioleg neu Fioleg Ddynol).
45 credyd ar lefel 3 (gyda 30 credyd yn ôl teilyngdod a 15 ar wahaniaeth).
•
Dosbarthiad 2: 2 Anrhydedd
•
Mae CC yn graddio Safon Uwch ar Safon Uwch, neu gyfwerth gan
gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
•
Rhaid cwrdd â gofynion Lefel 2 (TGAU) hefyd
Dim ond os cânt eu hasesu fel Cartref mewn perthynas â Statws Ffi y gellir
ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig cymwysterau rhyngwladol.
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y tablau cywerthedd a gyhoeddir ar ein gwefan i
gael mwy o wybodaeth:
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/admissionscriteria

Cymwysterau eraill
y DU

Rhaid cwrdd â gofynion gradd, lefel a phwnc.
Gellir ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig cymwysterau eraill, neu gyfuniad o
gymwysterau.
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan i gael
mwy o wybodaeth:
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/policies-andprocedures/qualification-acceptance
Rhaid cwrdd â gofynion gradd, lefel a phwnc.

5s Cenedlaethol yr
Alban, Highers, ac
Uwch Uchelwyr

•
•

Gradd C mewn pum pwnc Cenedlaethol 5 gan gynnwys iaith Saesneg a
Bioleg
Graddau AA ar lefel Uwch gan gynnwys Bioleg NEU gyfuniad o Uchelwyr
ac Uchelwyr Uwch (rhaid cwrdd â CC ar gywerthedd gradd Safon Uwch a
gofynion pwnc)

Atodiad C - Therapi a Hylendid Deintyddol BSc (B752)
Mynediad i Addysg
Uwch
Ymgeiswyr
graddedig

Cymwysterau
rhyngwladol

Rhaglen wedi'i seilio ar wyddoniaeth (gyda Bioleg neu Fioleg Ddynol).
45 credyd ar lefel 3 (gyda 30 credyd ar wahaniaeth a 15 yn ôl teilyngdod).
• Dosbarthiad 2: 2 Anrhydedd
• Mae BCC yn graddio Safon Uwch ar Safon Uwch, neu gyfwerth gan
gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
• Rhaid cwrdd â gofynion Lefel 2 (TGAU) hefyd
Dim ond os cânt eu hasesu fel Cartref mewn perthynas â Statws Ffi y gellir
ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig cymwysterau rhyngwladol.
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y tablau cywerthedd a gyhoeddir ar ein gwefan i
gael mwy o wybodaeth:
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/admissionscriteria

Cymwysterau eraill
y DU

Rhaid cwrdd â gofynion gradd, lefel a phwnc.
Gellir ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig cymwysterau eraill, neu gyfuniad o
gymwysterau.
Dylai ymgeiswyr gyfeirio at y wybodaeth a gyhoeddir ar ein gwefan i gael
mwy o wybodaeth:
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/applying/policies-andprocedures/qualification-acceptance
Rhaid cwrdd â gofynion gradd, lefel a phwnc.

5s Cenedlaethol yr
Alban, Highers, ac
Uwch Uchelwyr

•
•
•

Gradd C mewn pum pwnc Cenedlaethol 5 gan gynnwys iaith Saesneg
a Bioleg
CC yn Uwch Uwch gan gynnwys Bioleg
Naill ai pwnc arall ar radd C ar Lefel Uwch Uwch NEU CC ar Lefel
Uwch NEU cyfuniad o Uchelwyr ac Uchelwyr Uwch (rhaid cwrdd â
BBB ar gywerthedd gradd Safon Uwch a gofynion pwnc)

