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Deinamig,
arloesol
a blaengar
Roedd 96% o’n graddedigion

mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau
pellach chwe mis ar ôl graddio

Myfyrwyr sy’n Blogio
O awgrymiadau astudio i ble i fwyta, i gymdeithasau, teithiau
penwythnos a ble i gael eich llyfrau, mae ein myfyrwyr sy’n blogio
yn fyfyrwyr go iawn sy’n siarad am brofiad gwirioneddol myfyriwr
yng Nghaerdydd.
Peidiwch â cholli eu blogiau diweddaraf i gael dysgu mwy am sut
beth yw byw ac astudio yng Nghaerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/blogwyrmyfyrwyr
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Dewch i rannu Profiad Caerdydd
Prifysgol flaenllaw . . .
◗◗ Byddwch chi’n rhan o brifysgol sy’n
aelod o Grŵp Russell – un o brifysgolion
rhagorol y DU.
◗◗ Cewch ddewis o blith mwy na 350 o
raglenni gradd. Mae gradd Prifysgol
Caerdydd yn adnabyddus ac yn uchel
ei pharch ledled y byd ac mae nifer
sylweddol o’n graddau wedi’u hachredu
gan y proffesiynau a chyrff allanol eraill.

◗◗ Byddwch yn manteisio ar waith addysgu
eithriadol mewn amgylchedd sy’n cael
ei sbarduno gan ymchwil. Mae Caerdydd
ymhlith 5 prifysgol orau’r DU am
ansawdd ei hymchwil.
◗◗ Mae ein staff yn cynnwys Nobel
Llawryfog a sawl un o Gymdeithion y
Gymdeithas Frenhinol a sefydliadau
mawreddog eraill.

mewn dinas eithriadol . . .
◗◗ Byddwch yn byw mewn dinas glos,
gyfeillgar a diogel a’ch holl anghenion
astudio, byw a hamddena ar gael o fewn
pellter cerdded.

◗◗ Bydd eich arian yn mynd ymhellach yng
Nghaerdydd gydag atyniadau prifddinas
am brisiau trefi a dinasoedd llai – mae
Caerdydd ymhlith y cyrchfannau mwyaf
fforddiadwy / cost effeithiol i fyfyrwyr yn
y DU.1

gyda myfyrwyr galluog a brwdfrydig
◗◗ Byddwch chi mewn prifysgol sy’n aml
yn ddewis cyntaf a lle mae galw mawr
am leoedd.
◗◗ Byddwch yn astudio mewn amgylchedd
lle mae myfyrwyr galluog a llawn

cymhelliant sydd â’r graddau uchaf
mewn arholiadau safon uwch neu
arholiadau cyfatebol.
◗◗ Daw myfyrwyr ein prifysgol ryngwladol
o dros 100 o wledydd.

sydd â rhagolygon gyrfa rhagorol.
◗◗ Gallwch fod yn hyderus ynglŷn â’ch
rhagolygon yn y dyfodol – fel arfer, roedd
94.8% o'n myfyrwyr yn gyflogedig neu
wedi dechrau ar astudiaethau pellach
ymhen chwe mis ar ôl cwblhau eu
hastudiaethau.2

◗◗ Bydd galw mawr amdanoch chi – mae
Caerdydd ymysg y 25 prifysgol orau
a gaiff eu targedu gan gyflogwyr sy’n
chwilio am raddedigion o’r radd flaenaf. 3

Nodiadau
1.		 Ymchwil gan HSBC 2015,
Natwest 2016

CysylltuCaerdydd

2.		 Arolwg Ymadawyr Addysg
Uwch HESA, 2015

www.caerdydd.ac.uk

3.		 High Fliers Research
The Graduate Market 2016

@israddedigion
facebook.com
israddedigioncaerdydd
instagram.com/prifysgolcdydd
youtube.com/user/cardiffuni
Cysylltwch â ni
I fyfyrwyr o’r DU neu’r UE:
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: ymholiad@caerdydd.ac.uk
I fyfyrwyr o weddill y byd:
Ffôn: +44 (0)29 2087 4432
Ebost: international@caerdydd.ac.uk
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Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
wedi derbyn cydnabyddiaeth ar gyfer ei
haddysgu a’i hymchwil o safon uchel,
a hynny mewn asesiadau rhyngwladol
swyddogol ac mewn tablau cynghrair
annibynnol. Ni yw’r unig Sefydliad Iechyd
y Byd ar gyfer Datblygu Bydwreigiaeth yn
y Deyrnas Unedig ac un o ddwy ganolfan
gydweithredol o’r fath yn y byd.
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyflwyniad i Ysgol
y Gwyddorau Gofal Iechyd a’r naw rhaglen
gradd israddedig rydyn ni’n eu cynnig.
Mae ein holl raglenni wedi’u hachredu
gan y cyrff proffesiynol perthnasol ac
mae galw mawr am ein graddedigion yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol.
Mae astudio yn yr Ysgol yn sicrhau
mynediad at rai o’r cyfleusterau mwyaf
blaenllaw i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau
a chynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau
sydd ar flaen y gad o ran darpariaeth
gofal iechyd modern. Mae hyn yn cynnwys
nifer o bartneriaethau byd-eang gyda
sefydliadau addysg uwch mewn rhannau
gwahanol o’r byd ac mae llawer o’n
myfyrwyr yn manteisio ar y cyfleoedd o
leoliadau dramor.

Gydag efelychiad clinigol, llyfrgell Iechyd
a chyfleusterau TG rhagorol a’r cyfle i
ddysgu ochr yn ochr â darpar gydweithwyr
o'r proffesiynau gofal iechyd eraill, rydym
yn cynnig profiad addysgol eithriadol i’n
myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer
amrywiaeth o yrfaoedd gwerth chweil.
Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r
Ysgol, os byddwch yn dewis ymuno â ni,
a dymunaf bob llwyddiant i chi yn eich
astudiaethau yn y dyfodol.

Yr Athro David Whittaker
Pennaeth Dros Dro Ysgol
y Gwyddorau Gofal Iechyd
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Bydd y llyfryn hwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi
am ein rhaglenni. Rydyn ni’n gobeithio y bydd
yn rhoi mwy na dim ond blas i chi ar yr hyn
sydd gennym i'w gynnig. Fodd bynnag, rydym
bob amser yn barod i ateb unrhyw gwestiwn a
allai fod gennych, dros y ffôn neu drwy e-bost,
neu pan ddewch i ymweld â Chaerdydd. Mae'r
manylion cyswllt priodol ar ddiwedd y llyfryn hwn.
Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud â
chylch derbyn Mynediad 2019 ac mae'n gywir
pan aeth i'r wasg ym mis Mehefin 2018.
Fodd bynnag, mae cyfnod hir rhwng argraffu'r
prosbectws hwn a phryd caiff ceisiadau eu
cyflwyno a'u prosesu gennym. Felly, ewch i'n
gwefan [www.caerdydd.ac.uk] cyn cyflwyno
cais rhag ofn bod unrhyw newidiadau i'r cwrs
sydd o ddiddordeb i chi neu i gyfleusterau a
gwasanaethau eraill a ddisgrifir yma. Lle mae
gwahaniaeth rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a'n
gwefan, rhowch flaenoriaeth i gynnwys y wefan,
sy'n cynrychioli'r modd rydym yn bwriadu
darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer.
Bydd unrhyw le a gynigir i astudio ym
Mhrifysgol Caerdydd yn amodol ar delerau
ac amodau sydd i'w gweld ar ein gwefan
[www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/
students-applicants/admissions-policies/
terms-and-conditions-of-offer]. Fe'ch cynghorir
i'w darllen cyn gwneud cais. Mae'r telerau a'r
amodau yn nodi, er enghraifft, pryd gallwn
wneud newidiadau i'ch cwrs dewisol neu i
reoliadau i fyfyrwyr. Felly, mae'n bwysig eich
bod yn eu darllen ac yn eu deall.
Os na allwch gael gafael ar wybodaeth ar-lein,
cysylltwch â ni:
E-bost: enquiry@caerdydd.ac.uk
Ffôn: 029 2087 4455
Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu derbyn
i Brifysgol Caerdydd yn astudio am radd
Prifysgol Caerdydd.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Caerdydd: prifddinas

Mae Stadiwm (y Mileniwm) Principality yn ganolbwynt yn y ddinas, ac mae’n gartref i nifer fawr o ddigwyddiadau chwaraeon a chyngherddau drwy gydol y flwyddyn
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Caerdydd: prifddinas

Lle cyffrous i fyw ac astudio ynddo yw dinas fywiog a chyfeillgar Caerdydd,
ac mae’n un o brifddinasoedd ifancaf Ewrop
Am fod Caerdydd yn lle mor gryno
a deniadol, gall ei myfyrwyr, sy’n
10% o’i phoblogaeth, fwynhau ei
hatyniadau unigryw, ei hadloniant
gwych a’i siopau hyfryd, a’r cyfan o
fewn tafliad carreg i’w gilydd.
Fel myfyriwr yng Nghaerdydd, bydd
cyfleusterau chwaraeon ac adloniant
gwych i fodloni pob chwaeth o fewn pellter
cerdded i chi – o griced rhyngwladol
yng Ngerddi Sophia a rygbi yn Stadiwm
Principality i berfformiadau Cwmni Opera
Cenedlaethol Cymru, gwrando ar fandiau
lleol yn Heol Eglwys Fair neu fwynhau
noson allan yn Undeb y Myfyrwyr.

Emily Trew
Nyrsio Plant

Caerdydd yw’r ddinas fwyaf
fforddiadwy i fyfyrwyr yn y DU.
O blith y 35 o ddinasoedd a
arolygwyd , mae'r gost o fyw
ar ei isaf yng Nghaerdydd ar
gyfartaledd.
Ffynonellau:
Mynegai NatWest am
Gostau Byw i Fyfyrwyr 2017

Mae i Gaerdydd fwrlwm ac ynni prifddinas
mewn lleoliad gwych.

“Dinas ifanc a bywiog yw Caerdydd. Mae’n gyfuniad o
hen bensaernïaeth hardd a’r datblygiadau diweddaraf un.
Cosmopolitaidd a llond y lle o fyfyrwyr.”
Daily Telegraph Guide to UK Universities

Caerdydd yw un o gyrchfannau siopa gorau'r DU

“Er fy mod yn brysur, mae gen
i amser o hyd i fynd allan a
chymdeithasu gyda fy ffrindiau.
Mae Caerdydd yn cynnig
cymaint o amrywiaeth o leoedd
i fynd iddynt gyda'r nos ac mae
digwyddiadau'n cael eu cynnal
gan gymdeithasau gwahanol
drwy'r amser, yn ystod y dydd! Y
cyngor mwyaf a roddwn yw pwyll
piau hi o ran eich astudiaethau,
ond yn bwysicaf oll, mwynhewch
eich hyfforddiant!”

Dewch i weld drosoch
eich hun . . .
Mae Caerdydd yn ffodus o’i
chysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd
ardderchog gyda threfi a
dinasoedd mawr eraill Prydain.
Mae Llundain, er enghraifft,
yn daith ddwy awr yn unig ar y
trên, ac mae’r M4 yn cysylltu
â gorllewin Cymru yn ogystal â
gorllewin a de Lloegr. Mae teithio
i ganolbarth Lloegr ac i'r gogledd
yn yr un mor gyfleus. Dim ond
dwy awr yw’r daith ar y ffordd o
Birmingham, er enghraifft. Mae’r
prif orsafoedd bysiau a threnau
mewn mannau canolog, ac mae
Caerdydd hefyd yn ffodus o’i
faes awyr rhyngwladol.
www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Caerdydd: prifysgol flaenllaw
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Caerdydd: prifysgol flaenllaw

Ar sail ei hanes o wasanaethu a
chyflawni ers 1883, mae i Brifysgol
Caerdydd fri rhyngwladol am
ragoriaeth ei haddysgu a’i hymchwil, a
chydnabyddiaeth o hynny yw’n bod ni’n
aelod o Grŵp Russell o’r prifysgolion
ymchwil-ddwys mwyaf blaenllaw.
Gyda champysau deniadol a bach, llety
myfyrwyr rhagorol, ac Undeb Myfyrwyr
hynod boblogaidd, oll o fewn pellter
cerdded hawdd i’w gilydd mewn dinas
ffyniannus, nid yw'n syndod bod Caerdydd
yn ddewis cyntaf am brifysgol i lawer.
Rydyn ni’n derbyn tua 5,000 o
israddedigion newydd bob blwyddyn, y
mwyafrif ohonyn nhw’n gadael ysgol neu
goleg i ddod yma, ac mae ganddyn nhw
raddau uchel Safon Uwch neu gyfwerth.
Er bod cystadleuaeth gref am le yma,
mae Caerdydd yn Brifysgol gynhwysol
sydd ag enw da am ehangu cyfranogiad
a mynediad teg, ac rydyn ni’n croesawu
ceisiadau waeth beth yw’r cefndir, gan
bawb sydd â’r potensial i lwyddo ym
Mhrifysgol Caerdydd.
Mae Campws y Brifysgol ym Mharc
Cathays yng nghyffiniau adeiladau carreg
Portland, parciau a rhodfeydd coediog
braf. Dyma sy'n gwneud y canol y ddinas
mor ddeniadol. Mae’r mwyafrif o ysgolion
academaidd wedi eu lleoli yma – dim
ond ychydig o funudau ar droed o ganol
y ddinas. Mae’r tair ysgol academaidd

sy’n cynnig cyrsiau gofal iechyd (ac eithrio
optometreg a fferylliaeth) ar Gampws Parc
y Mynydd Bychan, tua milltir i ffwrdd, sydd
hefyd yn gartref i Ysbyty Athrofaol Cymru.
Er ei bod yn dyddio o 1883, mae Prifysgol
Caerdydd yn canolbwyntio ar yr 21ain
ganrif, ac mae ganddi adeiladau a
chyfleusterau modern. Mae’r Brifysgol
wedi buddsoddi symiau sylweddol o aria
yn ei hystâd dros y blynyddoedd diwethaf
ac mae’n parhau i wneud hynny heddiw.
Mae’r rhan fwyaf o’r Ysgolion Academaidd
wedi’u hadnewyddu’n sylweddol
gan gynnwys labordai, darlithfeydd,
llyfrgelloedd a chyfleusterau cyfrifiadura
newydd, llawn adnoddau.

Yn ôl y Canllawiau . . .
“Mae’r Brifysgol mor hyderus
a blaengar â’r ddinas y mae’n
rhan ohoni ac mae ganddi
enw rhagorol am ansawdd ei
haddysgu a’i hymchwil.”
Guardian University Guide 2016
“Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith
y gorau yn y DU o ran paratoi ei
graddedigion ar gyfer y gweithle.”
Times Higher Education – Global
University Employability Ranking
2016

Mae cyfleoedd rhyngwladol ar gael drwy
ein Canolfan Cyfleoedd Byd Eang. Mae'r
rhain yn cynnwys lleoliadau astudio,
gweithio a gwirfoddoli yn 27 gwlad yr
Undeb Ewropeaidd yn ogystal â chyfleoedd
cyfnewid rhyngwladol. Yn ogystal, mae
pob myfyriwr yn cael cyfle i astudio iaith
yn ychwanegol at eu gradd drwy raglen
Ieithoedd i Bawb y Brifysgol.
Mae'r Brifysgol o ddifrif ynghylch ei
chyfrifoldebau amgylcheddol ac o
ran diogelwch. Mae ganddi bolisïau
cynhwysfawr ar waith sy'n gwneud
arbedion mawr o ran defnyddio ynni, ac i
gefnogi diogelwch holl aelodau cymuned
y brifysgol a’u heiddo mae darpariaeth
ddiogelwch 24 awr ledled y campws.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Byw yng Nghaerdydd
Fel prifddinas sy’n datblygu’n gyflym, mae Caerdydd yn
lle gwych i fod yn fyfyriwr. Mae'n ddigon mawr i gynnig
amrywiaeth gyffrous o weithgareddau ac adloniant,
ond yn ddigon bach i chi deimlo'n gyfforddus.
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Byw yng Nghaerdydd

Llety
Mae Prifysgol Caerdydd yn gwarantu
llety Prifysgol o ansawdd da sy’n
cynnig gwerth am arian, ac amrywiaeth
o breswylfeydd sy'n addas ar gyfer
dewisiadau a chyllidebau unigol.
Caiff pob myfyriwr israddedig sy'n derbyn
cynnig o le gan Brifysgol Caerdydd ar sail
bendant, warant o ystafell sengl yn un
o breswylfeydd y Brifysgol yn ystod eu
blwyddyn gyntaf o astudio.
Cewch fanylion llawn o’n gwarant llety a
dyddiadau cau cysylltiedig ar ein gwefan.
www.caerdydd.ac.uk/residences
Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n barhaus
yn ei llety i fyfyrwyr, ac mae safbwyntiau
myfyrwyr yn cael eu hystyried yn ystod
y cam dylunio. Yn anarferol ar gyfer
prifysgol ddinesig, mae’r rhan fwyaf o’n
preswylfeydd o fewn pellter cerdded hawdd
i’r darlithfeydd, y llyfrgelloedd, y labordai,
Undeb y Myfyrwyr a chanol y ddinas.
Mae 15 o breswylfeydd gwahanol, sy’n
darparu mwy na 5,500 o ystafelloedd
gwely astudio, a gall myfyrwyr wneud
cais am y preswylfeydd sy’n gweddu
orau i’w dewisiadau, eu diddordebau

a’u cyllidebau. Mae tua 70% yn cynnwys
cyfleusterau cawod a thoiled en-suite ac
mae gan bob neuadd breswyl bwyntiau
cysylltu â’r rhwydwaith cyfrifiadurol a
mynediad at Wi-Fi.

Yn cynnal cerddoriaeth fyw, nosweithiau
clwb, comedi llwyfan, sioeau ffasiwn a
seremonïau gwobrwyo, mae llawer i’ch
diddanu o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod
diwethaf.

Mae’r ffioedd yn dibynnu ar y cyfleusterau
sydd wedi eu cynnwys yn y pecyn, ac a
yw’r llety’n un ag arlwyaeth, arlwyaeth
rannol neu’n llety hunanarlwyo, ond
mae’r prisiau’n cymharu’n ffafriol iawn
gyda’r rhai o brifysgolion eraill y Deyrnas
Unedig. Yn ogystal â rheoli eiddo’r
Brifysgol, mae Swyddfa Preswylfeydd
y Brifysgol yn cynnal cysylltiadau agos
â’r sector preifat ac yn rhoi cymorth i
fyfyrwyr sy’n dymuno rhentu neu rannu
tai neu fflatiau.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys
neuadd fwyd, banc, siop argraffu, salon
gwallt a siop lyfrau. Mae’r Lolfa yn
cynnig cyfleusterau TG a Skype,
ystafelloedd cyfarfod a mannau
“ymlacio”, yn ogystal â byrddau snwcer
ac ystafell weddi aml-ffydd. Mae gan yr
Undeb ei asiantaeth gosod eiddo ei hun
a Chanolfan Cynghori a Chynrychioli. Yn
ogystal, mae’n gartref i CU TV ac Xpress
Radio (gorsafoedd teledu a radio’r
myfyrwyr eu hunain) a mwy na 200 o
gymdeithasau a chlybiau diwylliannol,
gwleidyddol, crefyddol, cymdeithasol,
a chwaraeon.

Bywyd Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr
Undeb Myfyrwyr Caerdydd yw un o’r
gorau, y mwyaf ei faint a’r mwyaf
gweithgar ym Mhrydain. Gwnaed
buddsoddiad gwerth miliynau o
bunnoedd yng nghyfleusterau’r Undeb yn
ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi
cynnwys lleoliad newydd o'r enw Y Plas,
sy'n troi’n glwb nos gyda’r nos.

Siop Swyddi
Y Siop Swyddi yw gwasanaeth cyflogi
myfyrwyr yr Undeb, ac mae’n darparu
swyddi achlysurol, clercio ac arlwyo o
gwmpas y Brifysgol i gannoedd o fyfyrwyr.

Yn ôl y Canllawiau . . .
“Caerdydd yw un o'r dinasoedd
gorau yn y DU ar gyfer oedolion
ifanc gan fod costau byw yn isel
ac mae cyfleoedd i gael swyddi ac
ennill cyflogau da.”
The Complete University
Guide 2017
“Mae Caerdydd ymhlith y
lleoliadau mwyaf fforddiadwy /
cost-effeithiol i fyfyrwyr yn y DU.”
Ymchwil gan HSBC 2015,
NatWest 2016
“Mae gan Gaerdydd un o'r
undebau myfyrwyr gorau yn
y DU o ran maint, safon a
gweithgareddau, ac mae miliynau
lawer o bunnoedd yn cael eu
buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.”
The Complete University
Guide 2017
www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Ein Hysgol

Mae Ysgol y Gwyddorau
Gofal Iechyd ymhlith yr
ysgolion mwyaf blaenllaw
ar gyfer pynciau gofal
iechyd yn y DU.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi
cyrraedd yr 2il safle yn nhablau
cynghrair Prifysgol y Guardian
2018: proffesiynau iechyd am yr
ail flwyddyn yn olynol. Mae hyn yn
gosod pynciau iechyd y Brifysgol
fel rhai o’r gorau yn y DU. Ymhlith
y rhaglenni sydd â sgôr uchel
mae Radiograffeg Ddiagnostig
a Delweddu, Radiotherapi ac
Oncoleg, Therapi Galwedigaethol,
Ymarfer Gofal Llawdriniaethol
a Ffisiotherapi. Ar frig y tabl ar
gyfer Therapi Galwedigaethol yn
The Complete University Guide
2016 a 2018
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Mae’r Ysgol yn defnyddio
amrywiaeth o ddulliau dysgu ac
addysgu arloesol, a luniwyd i
sicrhau eich bod yn datblygu’n
ddysgwr annibynnol sydd â’r
sgiliau dadansoddol, datrys
problemau a hunanreolaeth
angenrheidiol i weithredu fel
ymarferwr gofal iechyd effeithiol.

Mae galw mawr am ein
graddedigion, ac yn 2017,
roedd 97% o raddedigion
yr Ysgol wedi'u cyflogi.

Mae pwyslais ar gyfleoedd
i rannu dysgu ac addysg
ryngbroffesiynol, gan
adlewyrchu'r ffaith y byddwch
yn gweithio mewn timau
aml-broffesiynol yn yr
amgylchedd clinigol.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

Kirsty Hepburn
Is-lywydd Parc y
Mynydd Bychan 2017-18
“Mae Undeb y Myfyrwyr ym Mharc
y Mynydd Bychan yma i gyfoethogi
eich bywyd tra ydych yn astudio
ym Mhrifysgol Caerdydd. Llais y
myfyriwr ydyw; rydym yn eich
cynrychioli ym mhob mater, gan
gynnwys materion academaidd,
mannau cymdeithasol, timau
chwaraeon, a chymdeithasau. Mae
timau chwaraeon a chymdeithasau
gofal iechyd penodol y gallwch
ymuno â nhw ar yn ogystal â'r holl
weithgareddau a gwasanaethau sydd
ar gael i bob myfyriwr. Rydym hefyd
yn cynnal digwyddiadau arbennig
ar gyfer myfyrwyr y Mynydd
Bychan drwy gydol y flwyddyn,
gan gynnwys digwyddiadau i
Lasfyfyrwyr y Mynydd Bychan a
Diwrnodau i Deuluoedd Myfyrwyr.
Bydd eich amser yng Nghaerdydd
a'r Mynydd Bychan yn aros gyda chi
am flynyddoedd ar ôl i chi adael y
Brifysgol felly gadewch i ni wneud yn
siŵr eich bod yn mwynhau mas draw!”

Ein Hysgol

Cysylltiadau gyda Lleoliadau
Clinigol
Ein nod yw sicrhau fod myfyrwyr yn
cael cefnogaeth tra byddant ar leoliad.
Mae’n ofyniad gan y Cyngor Nyrsio
a Bydwreigiaeth (NMC) a’r Cyngor
Proffesiynau Gofal ac Iechyd (HCPC) fod
myfyrwyr sydd ar raglenni gofal iechyd yn
treulio cryn dipyn o amser ar gyfleoedd
dysgu ymarferol.
Mae treulio amser ar leoliad yn
rhoi profiad i chi o amrywiaeth o
amgylcheddau a darpariaethau iechyd
a gofal. Mae ymwneud â gofal cleifion/
cleientiaid yn eich helpu i ddatblygu
eich hyder a'ch galluoedd fel gweithiwr
proffesiynol gofal iechyd.
Mae faint o amser y byddwch yn ei
dreulio ar leoliad a'r ardal ddaearyddol
yn amrywio o raglen i raglen, ond bydd
disgwyl i chi drin eich amser ar leoliad
yn broffesiynol ar bob rhaglen. Darperir
gofal iechyd yn y DU bob awr o'r dydd,
felly bydd lleoliadau yn adlewyrchu
patrymau gwaith go iawn a allai gynnwys
gweithio sifftiau a gweithio dros nos.

Help gyda chostau lleoliad
Gall myfyrwyr o’r DU a ariennir gan y
GIG neu Gyllid Myfyrwyr gyflwyno cais
am gymorth gyda chostau lleoliadau
gwaith drwy'r GIG. NID yw myfyrwyr o'r
UE sy'n derbyn cyllid ar gyfer ffioedd
dysgu'n gymwys i gael cymorth â chostau
lleoliadau gwaith.
Mae’r help yn seiliedig ar gost y daith
o'ch cartref (cyfeiriad yn ystod y tymor)
i'r lleoliad ac yn ôl LLAI cost y daith
o'ch cartref (cyfeiriad yn ystod y tymor)
i Brifysgol Caerdydd ac yn ôl, e.e. eich
taith arferol i'r Brifysgol.
Os oes rhaid i chi dalu am lety yn eich
lleoliad, gallwch wneud cais am help
gyda'r costau hyn os oes gennych gostau
llety ar gyfer eich cyfeiriad arferol yn
ystod y tymor hefyd.
Gallwch wneud cais am help ar gyfer
costau lleoliad drwy'r Brifysgol.

Rydym yn cydweithio â defnyddwyr
gwasanaethau, gofalwyr a
sefydliadau sy'n cael eu llywio
gan ddefnyddwyr gwasanaethu
ar draws holl ddisgyblaethau
gofal iechyd er mwyn gwella
safon ein gweithgareddau
addysgol ac ymchwil.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Cyfleusterau

Fel myfyriwr ar un o'n rhaglenni israddedig, bydd gennych fynediad at rai o
gyfleusterau efelychiad clinigol blaenllaw y DU. Mae'r cyfleusterau hyn yn
atgynhyrchu’r lleoliadau gofal iechyd y byddwch chi’n dod ar eu traws, gan sicrhau
eich bod yn gallu dysgu mewn amgylchedd diogel a reolir, sydd yn gwbl realistig.

Bydd y gydran ddamcaniaethol o’ch
rhaglen gradd yn cynnwys defnyddio’r
cyfleusterau hyn i helpu eich dysgu.
Byddwch yn gallu meistroli technegau
sylfaenol, yn ogystal ag ymarfer
gweithdrefnau cymhleth a dod yn
gyfarwydd gyda thechnoleg cynyddol
soffistigedig a ddefnyddir wrth
gyflawni gofal iechyd modern.

12

ddosbarth, ar-lein, neu gellir hyd yn oed
ei anfon i’ch ffôn symudol, gan eich
galluogi i adolygu a gwerthuso eich
perfformiad eich hun yn feirniadol.
Mae ein cyfleusterau'n cynnwys:
◗ Ystafell Efelychu Glinigol
Nyrsio a Bydwreigiaeth

Nid yn unig mae dysgu sgiliau ymarferol
yn y ffordd hon yn cynyddu hyder y
myfyrwyr, ond mae hefyd yn cyfrannu’n
sylweddol at ddiogelwch cleifion.

◗ Canolfan Ymchwil Cinaesioleg
Clinigol (RCCK)

I gefnogi addysgu a dysgu yng
nghyfleusterau efelychiad clinigol yr
Ysgol, mae gennym dîm ymroddedig o
dechnolegwyr dysgu.

◗ Theatrau Llawdriniaeth

Defnyddir system soffistigedig o gamerâu
a meicroffonau hefyd, gan alluogi ein
technolegwyr i recordio myfyrwyr yn
gweithio gyda’n modelau rhyngweithiol
neu gydag offer arbenigol. Gellir edrych
ar y recordiadau hyn yn yr ystafell

◗ Lolfa Hyfforddiant Radiotherapi
mewn Amgylchedd Rhithwir

Mae’r cyfleusterau yn efelychu’r lleoliadau
gofal iechyd y byddwch chi’n dod ar eu traws

◗ Ystafell Mowldiau
◗ Lolfa Weithredol Bywyd Bob Dydd
◗ Ystafelloedd Ymarferol a Labordai
◗ Lolfa Pelydr-X

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

I gefnogi addysgu a dysgu yng
nghyfleusterau efelychiad clinigol
yr Ysgol, mae gennym dîm ymroddedig
o dechnolegwyr dysgu

Mae dwy ffordd o ariannu myfyrwyr
gofal iechyd ar y cyrsiau canlynol ym
Mhrifysgol Caerdydd. Arian y GIG ar
gyfer y rheini sydd wedi ymrwymo i
weithio yng Nghymru ar ôl cymhwyso
(2 flynedd ar gyfer cwrs gradd neu
18 mis ar gyfer Diploma) neu arian
llawn Cyllid Myfyrwyr.
◗ Radiograffeg a Delweddu
Diagnostig (BSc)
◗ Therapi Galwedigaethol
(BSc/Diploma Ôl-raddedig)
◗ Nyrsio (BN)
◗ Bydwreigiaeth (BMid)
◗ Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)
◗ Ffisiotherapi (BSc)
◗ Therapi Deintyddol a Hylendid
Deintyddol (BSc)
◗ Hylendid Deintyddol (DipHE)
◗ Ymarfer Gofal Llawdriniaethol (BSc)
Mae arian y GIG fel arfer yn golygu mai’r
GIG sy’n talu’r ffioedd dysgu ac ni fyddwch
yn benthyg cymaint. Fodd bynnag, ar gyfer
y rhan fwyaf y myfyrwyr mae llai o arian
i'w gael gyfer costau byw os cewch eich
ariannu gan y GIG. Mae Cyllid Myfyrwyr
fel arfer yn golygu bod cymorth ar gyfer
ffioedd dysgu ar gael drwy gyfrwng
Benthyciad i Fyfyriwr a byddech yn
benthyg mwy er mwyn ariannu eich cwrs.
Fodd bynnag, byddai mwy o arian ar gyfer
costau byw i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr.
Mae Cwestiynau Cyffredin a thelerau
ac amodau ynghylch dewis arian y GIG
a'r ymrwymiad i weithio yng Nghymru ar
gael ar wefan 'Gwasanaeth Dyfarniadau
Myfyrwyr GIG Cymru' (NHS SAS).

Astudiaeth flaenorol
Ar hyn o bryd, nid yw astudiaethau
addysg uwch blaenorol yn effeithio ar
fod yn gymwys ar gyfer cael rhagor o
arian gan y GIG gan gynnwys cyfradd
ostyngedig y Benthyciad Cynhaliaeth
(Nodyn: NID yw myfyrwyr Diplomâu
Ôl-raddedig yn gymwys ar gyfer cyfradd
ostyngedig y Benthyciad Cynhaliaeth).
Os ydych chi wedi astudio’n flaenorol
mewn addysg uwch, bydd hyn yn effeithio
ar eich cymhwysedd a'ch hawl i gael
rhagor o arian gan Gyllid Myfyrwyr.

Arian ar gyfer costau byw
Mae arian y GIG yn cynnwys 3 elfen
sylfaenol. Grant o £1,000 y flwyddyn
gan y GIG, heb ei asesu ar sail incwm.
Bwrsariaeth gan y GIG, a asesir ar sail
incwm, sy’n gallu amrywio yn ôl y cwrs
y byddwch yn ei astudio a blwyddyn y
cwrs. Cyfradd ostyngedig o'r Benthyciad
Cynhaliaeth, heb ei asesu ar sail incwm,
sy’n gallu amrywio yn ôl ble rydych yn
hanu ohono yn y DU.
Dim ond od ydych o Loegr y bydd arian
Cyllid Myfyrwyr yn cynnwys Benthyciad
Cynhaliaeth. Mae’n gyfuniad o Fenthyciad
Cynhaliaeth a grant nad ydyw'n addaladwy i fyfyrwyr o wledydd eraill y DU.
Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, naill
ai incwm y rhieni neu incwm partner
neu briod yw’r incwm a asesir. Fel arfer,
diystyrir eich incwm cyn y cwrs ac eich
enillion yn ystod eich astudiaethau.
Mae cymorth ychwanegol a asesir ar
sail incwm ar gael drwy'r GIG yn ogystal
â Chyllid Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr
sydd â phlant i'w helpu gyda chostau
byw a chostau gofal plant cofrestredig.
Cysylltwch â'r Tîm Cyngor ac Arian i
gael ein harweiniad ar wahân ar gyfer
myfyrwyr sydd â phlant.
Ac eithrio Therapi Galwedigaethol, mae
wythnosau ychwanegol o astudio yn rhan
o’n holl gyrsiau gradd gofal iechyd sy'n
ymestyn pob blwyddyn academaidd y
tu hwnt i 9 mis. Yn amodol ar asesiad
incwm, caiff Bwrsariaeth y GIG neu Gyllid
Myfyrwyr ei gynyddu er mwyn adlewyrchu'r
wythnosau astudio ychwanegol.

Cefnogi Dysgu
Os oes angen cymorth dysgu arnoch chi
yn gysylltiedig ag anabledd, cyflwr iechyd
corfforol neu feddyliol tymor hir, neu
anhawster dysgu penodol, mae lwfans ar
gael nad yw'n seiliedig ar asesiad incwm
ac nad oes rhaid ei ad-dalu a allai helpu
gyda chostau cysylltiedig y cymorth hwn.

Y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA) yw’r
lwfans hwn.
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch
â'n tîm Anabledd a Dyslecsia –
disability@caerdydd.ac.uk neu
dyslexia@caerdydd.ac.uk.

Ariannu Cwrs Gofal Iechyd

Ariannu Cwrs Gofal Iechyd

Dylech wneud cais am y lwfans hwn
drwy gyfrwng Gwasanaeth Dyfarniadau
Myfyrwyr GIG Cymru neu Gyllid Myfyrwyr,
gan ddibynnu ar sut y cewch eich ariannu
ar gyfer eich cwrs.

Myfyrwyr yr UE
Gall myfyrwyr yr UE sy'n dechrau cwrs
gofal iechyd yn 2018/19 ac sy'n ymrwymo
i weithio yng Nghymru ar ôl cymhwyso,
wneud cais am help gyda ffioedd dysgu
drwy gyfrwng Gwasanaethau Dyfarniadau
Myfyrwyr GIG Cymru (NHS SAS).
Gan ddibynnu ar amodau cymhwysedd,
gall myfyrwyr yr UE nad ydynt yn gwneud
yr ymrwymiad hwn wneud cais i gael
help gyda ffioedd dysgu drwy gyfrwng
Cyllid Myfyrwyr.

Cyngor pellach
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch
am ariannu cwrs gofal iechyd, cysylltwch â:
Thîm Cyngor ac Arian, Prifysgol
Caerdydd
Ffôn: 029 2087 4844 neu ebostiwch:
Adviceandmoney@caerdydd.ac.uk.
Os oes gennych ymholiadau ynghylch
bod yn gymwys ar gyfer arian y GIG
ac ymrwymo i weithio yng Nghymru,
cysylltwch â:
Gwasanaethau Grantiau Myfyrwyr y
GIG Cymru
Ffôn: 029 2090 5380
neu ebostiwch abm.sas@wales.nhs.uk

Vaughan Gething
Gweinidog y Cabinet dros Iechyd,
Llesiant a Chwaraeon
"Mae Cymru yn lle gwych i
hyfforddi, gweithio a byw; lle
byddwn yn parhau i gynnig
Bwrsariaethau’r GIG ar gyfer
myfyrwyr cymwys ym meysydd
nyrsio, bydwreigiaeth a gwaith
iechyd cysylltiedig yn 2018/19”.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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BSc (Anrh) Radiograffeg a
Delweddu Diagnostig
◗ Cod UCAS: B821

Mae radiograffyddion diagnostig yn
aelodau allweddol o’r tîm gofal iechyd.
Maen nhw’n gweithredu’r amrywiaeth
eang o offer delweddu sydd ar gael
mewn ymarfer meddygol modern gan
gynnwys tomograffeg cyfrifiadurol,
delweddu atseiniol magnetig,
delweddu uwchsain, delweddu
radioniwclid ac offer pelydr-X.
Maen nhw’n gweithio yn y rhan fwyaf o
ardaloedd yr ysbyty – ar wardiau ac yn
y theatr llawdriniaethau, yn ogystal â’r
adran radioleg – ac yn gweithio’n agos
gyda’r rhan fwyaf o aelodau eraill y tîm
gofal iechyd. Maen nhw’n gyfrifol am
ddarparu gofal cynhwysfawr i gleifion
o blant newydd-anedig i’r henoed,
gan gynhyrchu a dehongli delweddau
i’w defnyddio wrth roi diagnosis o anaf
ac afiechyd.
Mae ein cwrs BSc Radiograffeg
Ddiagnostig a Delweddu yn rhaglen
llawn amser, wedi’i dilysu gan
y Cyngor Proffesiynau Gofal ac
Iechyd a Chymdeithas a Choleg y
Radiograffyddion, ac mae’n arwain at
gymhwysedd i wneud cais am gofrestriad
fel radiograffydd diagnostig gyda’r
Cyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd.
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Mae'r cwrs yn integreiddio astudiaeth
academaidd gyda phrofiad clinigol.
Bydd modiwlau academaidd yn
cynnwys anatomeg ddynol a phatholeg,
gwyddorau delweddu ac ymbelydredd,
ac yn datblygu eich dealltwriaeth
o egwyddorion sylfaenol ymchwil a
dadansoddi data. Erbyn diwedd y
cwrs bydd gennych wybodaeth drylwyr
o agweddau proffesiynol a chlinigol
radiograffeg ddiagnostig, gan gynnwys
yr ystod eang o dechnolegau delweddu a
ddefnyddir heddiw.

Gwybodaeth Ychwanegol
Yn ogystal â llwyddiannau academaidd,
disgwylir y dylai'r ymgeiswyr i'r rhaglen
hon fod wedi cyflawni rhywfaint o waith
gwirfoddol neu brofiad gwaith perthnasol
a bod wedi edrych ar amrywiol agweddau
ar y proffesiwn. Gall ymgeiswyr hefyd
gasglu gwybodaeth gyffredinol am
ehangder ac amrywiaeth maes
radiograffeg drwy ddarllen cyfnodolion
radiograffeg a siarad gyda radiograffwyr.
Gellir cael gwybodaeth gan Gymdeithas
a Choleg y Radiograffwyr.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

Lleoliadau Gwaith
Yn ystod y rhaglen byddwch yn treulio
1,400 awr ar leoliadau clinigol, a
gyflawnir mewn adrannau radiograffeg
ddiagnostig ledled Cymru.
Sylwer: Bydd rhaid i fyfyrwyr llwyddiannus
gymryd rhan mewn lleoliadau clinigol y
tu allan i Gaerdydd, fydd yn ei gwneud
yn angenrheidiol iddynt deithio neu
hyd yn oed aros yn yr ysbyty penodol
hwnnw yn ystod eu harhosiad. Efallai y
bydd lleoliadau clinigol hefyd yn golygu
gweithio sifftiau, gweithio gyda’r nos a
gweithio ar benwythnosau.

BMid (Anrh) Bydwreigiaeth

BMid (Anrh) Bydwreigiaeth
◗ Cod UCAS: B720

Mae’r rôl mae bydwragedd yn ei chwarae wrth baratoi merched ar gyfer geni bywyd
newydd yn eu gwneud yn bresenoldeb hanfodol yn ystod pob cam o feichiogrwydd,
esgor a’r cyfnod ôl-enedigol cynnar.
Yn broffesiwn heriol gyda llawer
o gyfrifoldeb, mae bydwreigiaeth
yn ddewis gyrfa hynod boblogaidd
ymhlith y rhai hynny sy’n dymuno
gwneud cyfraniad sylweddol at iechyd
merched, eu babanod a’u teuluoedd.
Mae’r cwrs Baglor mewn Bydwreigiaeth
(Anrh) yng Nghaerdydd yn rhaglen gradd
arloesol, gyfoes a phoblogaidd. Mae’n
rhaglen llawn amser a ddilysir gan y
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), ac
fel y cyfryw mae’n arwain at gymhwysedd
i gofrestru gyda’r NMC. Mae’r cwrs
yn cynnig cyfuniad gofalus o astudio
damcaniaethol a phrofiad ymarferol lle
bydd astudiaethau damcaniaethol gan
sicrhau sylfaen ar gyfer astudio drwy
arsylwi ac ymarfer dan oruchwyliaeth yn
y sefyllfa glinigol. Byddwch yn datblygu
gwybodaeth, sgiliau a meddwl beirniadol
hanfodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol
ym maes bydwreigiaeth sy’n gweithio
mewn maes gofal iechyd sy’n datblygu’n
gyson, gan sicrhau eich bod yn gallu
ymarfer fel bydwraig dosturiol, cymwys a
hyderus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.
Mae’r flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar
normalrwydd a genedigaeth. Yn ystod y
cyfnod hwn byddwch yn archwilio theori
ac ymarfer bydwreigiaeth yng nghyswllt y
ferch, y babi a'i theulu.

Yn eich ail flwyddyn bydd y ffocws ar
ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau ac
agweddau i ddarparu gofal diogel ac
effeithiol i ferched gyda sefyllfa geni
plant sydd yn fwy cymhleth.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â chyfle
dysgu ymarfer y tu allan i’r amgylchedd
dysgu ymarfer arferol.

Bydd eich blwyddyn olaf yn eich galluogi
i ddatblygu a dwyn eich gwybodaeth a'ch
sgiliau ynghyd wrth i chi baratoi ar gyfer
ymarfer annibynnol.

Lleoliadau Gwaith
Byddwch yn treulio 50% o'r rhaglen
mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol
ledled De-ddwyrain Cymru, lle byddwch
yn cael cefnogaeth bob amser gan
fentoriaid clinigol.
Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch
yn cymryd rhan yng ngofal merched
mewn amgylcheddau risg isel, fel timau
cymunedol ac unedau geni dan arweiniad
bydwragedd.
Yn eich ail flwyddyn, gan fod y pwyslais ar
risg uchel ac anghenion gofal cymhleth
ar gyfer y fam a'r baban, mae lleoliadau
yn bennaf mewn unedau obstetreg.
Fodd bynnag, byddwch hefyd yn cyflawni
lleoliadau byr ychwanegol mewn adran
Damweiniau ac Achosion Brys, wardiau
Gynaecolegol ac Uned Newydd-enedigol.

Gellir ymgymryd â’r profiad hwn, sydd fel
arfer yn 4 wythnos o hyd, mewn lleoliad
gofal iechyd priodol naill ai yng Nghymru,
yn y DU neu dramor.
Yn eich blwyddyn olaf, wrth i chi baratoi
i raddio a gweithio'n annibynnol, rydych
chi’n cael y cyfle i atgyfnerthu eich
ymarfer a chanolbwyntio ar faterion rheoli.
Prif lun: Prifysgol Caerdydd yw’r unig Ganolfan
Gydweithio yn rhanbarth Ewropeaidd Sefydliad
Iechyd y Byd sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad
bydwreigiaeth yn unig. Mae ein Rhaglen Baglor
mewn Bydwreigiaeth (Anrh) yng Nghaerdydd yn
rhaglen gradd arloesol, gyfoes a phoblogaidd

Gweithio mewn partneriaeth â merched
aʼu teuluoedd

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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BN (Anrh) Nyrsio
◗
◗
◗
◗
◗

Nyrsio Oedolion – Derbyniad Medi (Cod UCAS: B740)
Nyrsio Oedolion – Derbyniad Mawrth (Cod UCAS: B741)
Nyrsio Iechyd Meddwl – Derbyniad Medi (Cod UCAS: B760)
Nyrsio Iechyd Meddwl – Derbyniad Mawrth (Cod UCAS: B761)
Nyrsio Plant (Cod UCAS: B730)

Byddwn yn meithrin eich gallu i ddarparu gofal cymhleth a hanfodol hyd at safon uchel

Mae nyrsio yn yrfa gyffrous, heriol a
gwerth chweil. Mae deallusrwydd ac
ymrwymiad, sgiliau rhyngbersonol,
tosturi, hiwmor, a llawer o amynedd
a dealltwriaeth ymysg y rhinweddau y
bydd arnoch eu hangen.
Mae’n rhoi’r cyfle cynhenid i wneud
gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl
ac ychydig o broffesiynau eraill yn unig
sy’n gallu cynnig hynny.
Mae BN Caerdydd yn rhaglen arloesol
a chyfoes, sy’n cynnig tri maes nyrsio
(Oedolion, Plant neu Iechyd Meddwl).
Gan arbenigo mewn un maes, mae natur
integredig y rhaglen hon yn sicrhau y
byddwch chi, ynghyd â myfyrwyr o feysydd
eraill, yn dysgu sgiliau nyrsio allweddol
gan eich galluogi i ddarparu gofal
cyfannol ar gyfer eich cleifion yn ogystal
â datblygu eich gwybodaeth arbenigol.
Rhennir y rhaglen yn gyfartal rhwng
damcaniaeth ac ymarfer, gan sicrhau
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bod ymarfer dan oruchwyliaeth yn y
lleoliad clinigol yn seiliedig ar astudiaeth
academaidd. Byddwch yn ymgymryd ag
amrywiaeth o leoliadau clinigol addas, a
byddwch yn cael cefnogaeth gan fentor
clinigol yn ystod y rhain.
Yn rhaglen a ddilysir gan y Cyngor Nyrsio
a Bydwreigiaeth (NMC), mae cyflawni’r
rhaglen BN yn arwain at gymhwysedd i
gofrestru gyda’r NMC.
Mae ein rhaglen tair blynedd yn cynnwys
chwe semester. Ceir 40 wythnos o
weithgarwch wedi'i drefnu. Bob blwyddyn,
bydd 50% ohoni'n theori a 50% yn
ymarfer clinigol, sy'n dod i gyfanswm o
360 o gredydau. Mae'r rhaglen nyrsio
yn paratoi nyrsys i ymarfer ym meysydd
Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, neu
Nyrsio Iechyd Meddwl. Mae'n bodloni'r
rheoliadau academaidd a phroffesiynol
sy'n ofynnol i allu cofrestru fel nyrs lefel
gyntaf yn rhan 1 cofrestr broffesiynol y
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

Nyrsio Oedolion

Nyrsio Oedolion
◗ Cod UCAS Derbyniad Medi: B740
◗ Cod UCAS Derbyniad Mawrth: B741

Yn ogystal â darparu gofal medrus,
proffesiynol i fodloni anghenion
corfforol eu cleifion, mae gofyn i
nyrsys oedolion hefyd reoli nifer o
flaenoriaethau a defnyddio sgiliau
gofalu, cwnsela, rheoli, addysgu a
phob agwedd ar sgiliau rhyngbersonol
i wella ansawdd bywydau pobl, yn aml
mewn sefyllfaoedd heriol.
Dyluniwyd rhaglen nyrsio Caerdydd i
ddatblygu ymarferwyr gyda’r sgiliau a’r
wybodaeth i weithio mewn amgylchedd
gofal iechyd deinamig. Yn ystod eich
amser fel myfyriwr yng Nghaerdydd
byddwch yn dysgu am hybu iechyd, atal
salwch a darparu gofal o ansawdd uchel
sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn. Yn
ogystal â dysgu sgiliau nyrsio sylfaenol
sy'n ofynnol ar gyfer gofal cleifion
cyfannol ac urddasol, byddwch yn
datblygu sgiliau cyfathrebu hanfodol, ac
yn dyfnhau eich dealltwriaeth o faterion

sy’n ymwneud â grymuso ac eiriolaeth.
Byddwch yn meithrin dealltwriaeth
gadarn o rôl y nyrs a’r ffyrdd mae
deddfwriaeth a pholisi yn dylanwadu
ar ddarpariaeth gwasanaeth. Bydd
dysgu i fyfyrio'n feirniadol ar ymarfer,
dadansoddi tystiolaeth a gwerthuso
darpariaeth gofal yn elfennau allweddol
o’ch datblygiad.

Lleoliadau Gwaith
Byddwch chi’n ymarfer eich sgiliau mewn
amrywiaeth mawr o sefyllfaoedd mewn
ysbytai, yn y gymuned, yn y GIG ac yn
sefydliadau’r sector annibynnol. Bydd
y profiadau hynny’n rhychwantu holl
sbectrwm anghenion iechyd oedolion
– o hybu iechyd ac addysgu i ofalu
am oedolion sydd â chyflyrau aciwt
neu dymor-hir. Byddwch yn gofalu am
oedolion gydag amrywiaeth o broblemau
iechyd, ar bob cam o'u bywydau, ac o bob
cefndir diwylliannol a llwybrau bywyd.

Byddwch chi’n ymarfer eich sgiliau mewn
amrywiaeth mawr o sefyllfaoedd mewn
ysbytai, yn y gymuned, yn y GIG ac yn
sefydliadau’r sector annibynnol

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Nyrsio Plant
◗ Cod UCAS: B730

Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at rai o brif gyfleusterau efelychu'r DU

sy’n angenrheidiol ar gyfer gofal tosturiol
a gofal cleifion sy’n canolbwyntio ar y
teulu, byddwch yn dysgu am effeithiau a
dulliau rheoli cyflyrau plentyndod tymor
hir ac aciwt, asesu poen ac ymatebion
seicolegol i iechyd gwael, a thechnegau
chwarae a thynnu sylw.

Mae Nyrsys Plant yn gweithio’n agos
gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd,
mewn amrywiaeth o ysbytai a
lleoliadau cymunedol. Canolbwynt
nyrsio plant yw’r athroniaeth o roi
gofal teulu-ganolog sy’n annog ac yn
helpu plant, pobl ifanc a’u gofalwyr i
fod â rhan mewn penderfyniadau ac
ymyriadau gofal.
Dyluniwyd y maes Nyrsio Plant i ddatblygu
eich gallu i ddarparu gofal mewn
amgylchedd deinamig a newidiol. Yn
ogystal â datblygu sgiliau nyrsio sylfaenol
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Mae ffocws penodol ar ddatblygu eich
sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol
yn nodwedd allweddol o’r maes Nyrsio
Plant. Mae gennym labordy sgiliau
penodol i blant, lle byddwch yn cael y
cyfle i weithio gyda modelau
rhyngweithiol, datblygedig i ddatblygu
sgiliau clinigol mewn amgylchedd diogel.
Gan fod llu o ffactorau’n dylanwadu ar
iechyd plant a phobl ifanc, bydd y rhaglen
yn fodd i chi feithrin ymwybyddiaeth o
effaith polisïau gwleidyddol, cymdeithasol
ac economaidd ar ddarparu gofal iechyd
a chael cipolwg ar y fframweithiau
cyfreithiol a moesegol sy’n arwain gofal
nyrsio ar hyn o bryd. Byddwch yn cael
eich arwain ar ddatblygiad sgiliau
ymchwil allweddol, gan sicrhau eich bod
yn gallu cyflawni a myfyrio’n feirniadol ar
ofal sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer
plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

Lleoliadau Gwaith
Byddwch yn treulio 50% o'r rhaglen
mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol
ar draws De-ddwyrain Cymru. Yn eich
lleoliad byddwch yn cael eich cefnogi
gan fentor clinigol. Mae cyfleoedd dysgu
mewn lleoliadau cymunedol yn galluogi
myfyrwyr i weithio ochr yn ochr ag
Ymwelwyr Iechyd, Nyrsys Iechyd Ysgol,
timau gofal iechyd sylfaenol a Nyrsys
Plant arbenigol. Mae Lleoliadau Ysbyty
yn cynnwys wardiau plant cyffredinol,
wardiau llawfeddygol a wardiau
meddygol. Yn ail a thrydedd flwyddyn y
Rhaglen, byddwch yn cael cyfle i weithio
mewn meysydd arbenigol sy'n cynnwys;
◗ Unedau Newyddenedigol
◗ Uned Gofal Dwys Pediatrig
◗ Unedau Dibyniaeth Uchel
◗ Unedau Damweiniau ac
Achosion Brys Plant
◗ Uned Oncoleg Plant
◗ Uned Canser Arddegwyr
◗ Hosbis Plant

Nyrsio Iechyd Meddwl

Nyrsio Iechyd Meddwl
◗ Cod UCAS Derbyniad Medi: B760
◗ Cod UCAS Derbyniad Mawrth: B761

Mae nyrsys iechyd meddwl yn cynnig
cymorth a chefnogaeth i bobl o bob
oedran, eu teuluoedd a gofalwyr i
gefnogi Adferiad yn dilyn amrywiaeth
eang o gyflyrau iechyd meddwl.
Maen nhw’n gweithio mewn timau
amlddisgyblaeth, gan gyfathrebu
gyda seiciatryddion, seicolegwyr,
therapyddion galwedigaeth, Meddygon
Teulu, gweithwyr cymdeithasol a
gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.
Darperir gofal mewn amrywiaeth
o leoliadau gan gynnwys ysbytai,
cartrefi pobl, canolfannau gofal iechyd
cymunedol, unedau cleifion mewnol
arbenigol neu amgylcheddau diogel.
Er mai rôl allweddol a her y nyrs iechyd
meddwl yw ffurfio perthynas therapiwtig
gyda'r rheiny sy'n profi salwch meddwl ac
a'u teuluoedd, mae'n hanfodol eu bod
hefyd yn gallu darparu gofal cyfannol
a gofal sy'n canolbwyntio ar adferiad
i ddiwallu anghenion iechyd amlddimensiwn eu cleifion/cleientiaid.
Ein nod yw cynhyrchu nyrsys iechyd
meddwl sy'n gweithredu'n annibynnol.
Mae ein tîm yn cynnwys darlithwyr o
amrywiaeth eang o gyd-destunau clinigol

sy'n defnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau
i ddwyn y pwnc i fywyd.
Byddwn yn meithrin eich gallu i ddarparu
gofal cymhleth a hanfodol i safon uchel,
gan ddefnyddio ymarfer sy’n seiliedig ar
dystiolaeth a thechnoleg dysgu.
Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd
byddwch yn datblygu’r sgiliau nyrsio
sylfaenol sy’n angenrheidiol ar gyfer
gofal cleifion cyfannol, urddasol, yn
ogystal â phecyn o sgiliau therapiwtig
a strategaethau i’w defnyddio mewn
ymarfer. Byddwch yn cael y cyfle i ehangu
eich ymwybyddiaeth o faterion amrywiaeth
wrth i chi ymchwilio i strategaethau ar
gyfer mynd i'r afael â stigma a hyrwyddo
cynhwysiant cymdeithasol.

Mae ein partneriaid ymarfer yn cynnig
cyfleoedd dysgu ar leoliad ar draws Deddwyrain Cymru, sy’n cynnwys ysbytai
iechyd meddwl modern pwrpasol, ac
amrywiaeth eang o glinigau cymunedol
lle byddwch yn cael cefnogaeth gan
fentoriaid profiadol i ddysgu am gelfyddyd
a gwyddoniaeth nyrsio iechyd meddwl.

Lleoliadau Gwaith
Pan fyddwch ar leoliad, gallwch fod
yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc,
oedolion oedran gweithio ac oedolion hŷn
yn y gymuned ac mewn ysbytai. Mae’n
bosibl y cewch gyfle i weithio mewn
mannau arbenigol, megis timau ymyrryd
mewn argyfwng, unedau gofal dwys
seiciatrig, gwasanaethau cyffuriau ac
alcohol, a thimau iechyd meddwl fforensig.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol
◗ Cod UCAS: B920
Mae Therapi Galwedigaethol yn
broffesiwn cyfannol sy'n canolbwyntio
ar y cleient, gan sicrhau iechyd, lles a
bodlonrwydd bywyd pobl wrth iddynt
gymryd rhan yn eu galwedigaethau
ystyrlon a phwrpasol.
Mae therapyddion galwedigaethol yn
darparu cymorth ymarferol i alluogi
pobl i oresgyn unrhyw rwystrau sy'n eu
hatal rhag gwneud y galwedigaethau
sy'n bwysig iddynt, gan helpu i gynyddu
annibyniaeth pobl a’u boddhad ym mhob
agwedd ar fywyd.
Mae therapyddion galwedigaethol yn
gweithio gyda phobl o bob oedran ble
bynnag y maen nhw’n profi anhawster
– gartref, yn yr ysgol neu’r coleg, yn y
gwaith neu hamdden, gan alluogi pobl i
gymryd rheolaeth yn ôl o’u bywydau.
Yn cael ei ddilysu gan y Coleg
Therapyddion Galwedigaethol, a’r Cyngor
Proffesiynau Gofal ac Iechyd, mae’r BSc
mewn Therapi Galwedigaethol yn rhaglen
tair blynedd, llawn amser, sy’n cynnwys
cymysgedd integredig o astudiaeth
yn y brifysgol ac o leiaf 1,000 awr o
ymarfer lleoliadau mewn amrywiaeth o
amgylcheddau.
Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro’n 12
modiwl sy’n cyflwyno cysyniadau theori
dysgu a therapi galwedigaethol, a
phedwar modiwl addysg ymarfer, sy'n
adlewyrchu integreiddio gwybodaeth a
datblygiad dilyniannol eich sgiliau yn yr
amgylchedd addysg ymarfer.

Myfyrwyr mewn meysydd ymarfer wedi’i efelychu

Mae'r rhain yn rhan bwysig o’r cwrs ac yn
seiliedig ar y broses datrys problemau o
asesu, cynllunio, ymyrryd a gwerthusiad.
Lleoliadau yw’r llwyfan mwyaf
effeithiol i chi ddysgu am weithio gyda
defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr,
a’r amgylchedd priodol i asesu eich
cymhwysedd proffesiynol a gall gyfrannu
at ddosbarthiad eich gradd derfynol.

Mae modiwlau allweddol yn ymwneud
â’r canlynol: astudiaethau proffesiynol;
ymgysylltu galwedigaethol; ymyrraeth
alwedigaethol; addysg ymarfer –
asesu, cynllunio, ymyrryd a gwerthuso
beirniadol; ymchwil; a chyfle astudio a
negodwyd. Mae integreiddio astudiaeth
yn seiliedig ar alwedigaeth ynghyd â
gwyddorau cyfrannol ar draws ffiniau’r
modiwlau hyn yn adlewyrchu sut mae
therapyddion galwedigaethol yn datrys
problemau, a bydd yn gwella eich gallu i
ddod yn ymarferwyr adfyfyriol.

Lleoliadau Gwaith
Byddwch yn treulio o leiaf 1,000 o oriau
ar leoliadau fel arfer yng Nghymru, fodd
bynnag, mae gennym hefyd gysylltiadau
â lleoliadau Erasmus yn Ewrop.
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Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro’n
12 modiwl sy’n cyflwyno cysyniadau
dysgu a therapi galwedigaethol
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Mae therapyddion galwedigaethol yn
gweithio gyda phobl o bob oedran ble
bynnag y maen nhw’n profi anhawster –
gartref, yn yr ysgol neu’r coleg, yn y gwaith
neu hamdden, gan alluogi pobl i gymryd
rheolaeth yn ôl o’u bywydau

◗ Cod UCAS: B991

BSc (Anrh) Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

BSc (Anrh) Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

Mae Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth (ODPs) yn weithwyr iechyd proffesiynol
cofrestredig sy’n gorfod gweithio’n annibynnol ac fel aelodau medrus o’r timau
adrannau llawdriniaeth rhyngbroffesiynol.
Fel rhan o’ch rôl, byddwch chi’n sicrhau
y caiff safonau diogelwch eu bodloni,
yn monitro arwyddion bywyd cleifion
ac yn rheoli eu poen, ac yn gyfrifol am
fonitro’r offer a’r eitemau gwaredadwy a
ddefnyddir yn ystod llawdriniaeth.
Ar ôl ymgymhwyso, bydd y mwyafrif
o ODPs yn gweithio’n bennaf mewn
adrannau llawfeddygaeth, ond
gallant hefyd weithio mewn adrannau
damweiniau ac achosion brys, unedau
gofal dwys, adrannau mamolaeth, ac fel
aelodau o’r tîm trawiadau ar y galon.
Mae’r rhaglen, a ddilysir gan y Cyngor
Proffesiynau Gofal ac Iechyd, wedi’i dylunio
i’ch paratoi ar gyfer ymarfer clinigol heriol
yn union wedi i chi gymhwyso.
Byddwch yn cael eich cyflwyno at y corff
o wybodaeth sy’n sylfaen i Ymarfer
Gofal Llawdriniaeth, ac yn cael cipolwg
ar sut i’w ddefnyddio’n ymarferol.
Mae modiwlau wedi’u dylunio i roi
dealltwriaeth gadarn i chi am elfennau
gwahanol ymarfer llawfeddygol,

anaesthetig ac ôl-anaesthetig yn ogystal
â datblygu eich gwybodaeth glinigol a’ch
dealltwriaeth o’r proffesiwn.
Mae’r rhaglen hefyd yn helpu i ddatblygu
sgiliau gwerthuso ac ymchwil allweddol
fydd yn eich galluogi i barhau eich dysgu
y tu hwnt i gofrestr a hybu gwelliant
parhaus mewn gofal cleifion.

Lleoliadau Gwaith

yn dod ar draws amrywiaeth o weithwyr
proffesiynol gofal iechyd a myfyrwyr
eraill gan gynnwys, er enghraifft,
radiograffyddion, ffisiotherapyddion a
fferyllwyr, yn ystod lleoliadau clinigol.
Ewch i weld sut beth yw astudio yng
Nghaerdydd
https://www.youtube.com/
watch?v=W155iuwc6VA

Darperir lleoliadau clinigol ar sail Cymru
gyfan, ac maen nhw’n rhan annatod
o’r rhaglen. Byddwch yn ymgymryd
â lleoliadau er mwyn dyfnhau eich
gwybodaeth am y proffesiwn ymhellach
a datblygu eich sgiliau drwy fewnbwn
damcaniaethol ychwanegol a hyfforddiant
ymarferol yn yr amgylchedd clinigol.
Mae'r rhaglen wedi’i rhannu i 60% mewn
lleoliad clinigol 40% yn ddamcaniaethol.
Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â
myfyrwyr meddygol, deintyddol a nyrsio,
meddygon, deintyddion (llawfeddygon
geneuol), nyrsys a bydwragedd, tra hefyd

Myfyrwyr mewn theatrau ymarfer
llawdriniaeth wedi’u hefelychu

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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BSc (Anrh) Ffisiotherapi
◗ Cod UCAS: B160
Mae ffisiotherapyddion yn gweithio
mewn amrywiaeth o leoliadau, gan
drin cleifion â chyflyrau sy'n amrywio
o anawsterau anadlu a phroblemau
niwrolegol i anafiadau cyhyrau ac
anafiadau ysgerbydol. Gan weithio
fel clinigwyr annibynnol, mae angen
i ffisiotherapyddion ysgogi, addysgu,
rhoi sicrwydd a dangos empathi.
Nod ein cwrs BSc Ffisiotherapi, a
ddilysir gan y Cyngor Proffesiynau Gofal
ac Iechyd a Chymdeithas Siartredig
Ffisiotherapi, yw eich helpu i ddod
yn ffisiotherapydd sy’n gallu ymarfer
gan ddefnyddio dull gwerthusol a dull
sy’n datrys problemau. Adlewyrchir
amrywiaeth ymarfer ffisiotherapi yn yr
agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar
y rhaglen astudio hon ac mae’n cynnwys
dysgu yn y Brifysgol a lleoliadau gwaith
clinigol. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn
cael cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth
a dealltwriaeth am y gwyddorau clinigol,
yn benodol ffisiotherapi cyhyrysgerbydol,
niwrogyhyrol, cardiofasgwlaidd ac anadlol.
Bydd eich astudiaeth Gwyddorau Dynol a
Biofeddygol yn dechrau yn eich blwyddyn
gyntaf, ochr yn ochr ag Astudiaethau
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Ffisiotherapi lle mae gwybodaeth am
theori ac ymarfer y proffesiwn yn eich
caniatáu i ddechrau meithrin sgiliau
therapiwtig sylfaenol.
Mae sgiliau trin ac asesu diagnostig yn
cael eu hymestyn yn eich ail flwyddyn
astudio wrth i chi ddechrau defnyddio’r
sgiliau hyn, gan ddefnyddio dull datrys
problemau, yn y sefyllfa glinigol a dechrau
datblygu dealltwriaeth o ymarfer sy’n
seiliedig ar dystiolaeth.
Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch
yn datblygu eich dealltwriaeth o reoli
cleifion â chyflyrau cymhleth ac amlbatholegau. Byddwch hefyd yn ymestyn
eich dealltwriaeth o ymchwil ac ymarfer
sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Lleoliadau Gwaith
Byddwch yn treulio o leiaf 1,000 awr ar
leoliad clinigol ledled Cymru ac o bosibl
ymhellach i ffwrdd. Mae’r lleoliadau hyn
yn darparu’r amrywiaeth o amgylcheddau
gwaith y gallwch chi eu profi yn ystod
eich gyrfa, o adrannau ffisiotherapi
mewn ysbytai i adrannau cymunedol sy’n
seiliedig ar ymarfer mewn canolfannau
trefol ac ardaloedd mwy gwledig.

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn cael
cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a
dealltwriaeth o'r gwyddorau clinigol

◗ Cod UCAS: B822
Mae radiograffyddion therapiwtig yn
chwarae rôl hanfodol wrth drin a gofalu
am bobl â chanser. Mae'r proffesiwn
heriol a gwerth chweil hwn yn defnyddio
pelydriadau ïoneiddio ynni uchel wrth
drin afiechyd malaen a diniwed.
Mae radiograffyddion therapiwtig yn
gweithio'n agos gyda meddygon, ffisegwyr
meddygol ac aelodau eraill o'r tîm gofal
iechyd, i ddarparu gwasanaeth cefnogol
sy'n canolbwyntio ar gleifion i bobl o bob
oed, sydd yn aml yn dioddef o glefyd sy'n
bygwth bywyd. Maen nhw’n chwarae
rhan agos ym mhob cam o driniaeth claf
gan gynnwys cefnogaeth cyn y driniaeth,
cynllunio’r radiotherapi, darparu a
gwerthuso’r driniaeth, rheoli sgil
effeithiau radiotherapi a gwaith dilynol
a chefnogaeth yn dilyn y driniaeth.
Mae ein cwrs BSc Radiograffeg ac
Oncoleg, a ddilysir gan y Cyngor
Proffesiynau Gofal ac Iechyd a
Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion,
yn rhaglen llawn amser sy’n arwain at
gymhwysedd i wneud cais am gofrestriad
fel radiograffydd therapiwtig gyda’r
Cyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i wyddorau
ymddygiadol, delweddu ac ymbelydredd
ac yn cael eich cefnogi i ddatblygu
dealltwriaeth gadarn o anatomeg ddynol
a ffisioleg a gwybodaeth sylweddol am
ymarfer oncoleg a radiotherapi modern.
Yn ogystal â dod yn gyfarwydd â’r
amrywiaeth eang o dechnolegau
delweddu therapiwtig a chanser a
ddefnyddir heddiw, byddwch yn dysgu
egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil
a dadansoddi data. Wrth i chi gwblhau'r
eich addysg radiotherapi proffesiynol a
chlinigol yn eich blwyddyn olaf, byddwch
yn cwblhau prosiect ymchwil gwreiddiol
sy’n cyfrannu at eich dyfarniad gradd.

Gwybodaeth Ychwanegol
Yn ogystal â chyflawniadau academaidd,
disgwylir y dylai ymgeiswyr i’r rhaglen
hon fod wedi ymweld ag adran glinigol
am hanner diwrnod neu wneud profiad
gwaith perthnasol ac i edrych ar wahanol
agweddau’r proffesiwn. Gall ymgeiswyr
hefyd gael gwybodaeth eang am
ehangder ac amrywiaeth radiograffeg
trwy ddarllen cylchgronau radiograffeg
a thrwy siarad â radiograffwyr. Gellir
cael gwybodaeth gan Gymdeithas a
Choleg y Radiograffwyr.

BSc (Anrh) Radiotherapi ac Oncoleg

BSc (Anrh) Radiotherapi ac Oncoleg

Lleoliadau Gwaith
Mae tua hanner o addysg myfyrwyr yn
cael ei gyflawni ar leoliad clinigol, gan
gynnwys lleoliad estynedig yn y flwyddyn
gyntaf. Rydym yn defnyddio tair adran
radiotherapi ledled Cymru, gyda chyfle
pellach ar gyfer lleoliadau dewisol yn y
DU neu dramor. Bydd tiwtor clinigol yn
cefnogi eich dysgu ym mhob canolfan,
lle bydd eich cymwyseddau clinigol yn
cael eu hasesu gan addysgwr ymarfer.

Byddwch yn ymarfer sgiliau yn yr ystafell
mowld cyn mynychu eich lleoliad

Byddwch yn cael eich cyflwyno i wyddorau ymddygiadol, delweddu ac ymbelydredd, ac yn cael eich annog i ddatblygu gwybodaeth sylweddol am
ymarfer radiotherapi ac oncoleg
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Barn ein myfyrwyr . . .

Alys Gower
Bydwreigiaeth
“Fe wnes i gais i Gaerdydd oherwydd ei
enw rhagorol fel sefydliad sy’n sicrhau
gofal o safon uchel. Mae’r cwrs hwn
wedi bod yn heriol, yn academaidd ac
yn glinigol, ond mae system cefnogi gref
o ddarlithwyr a mentoriaid pwrpasol
i arwain myfyrwyr. Fel myfyriwr yn y
drydedd flwyddyn, rwyf yn gallu derbyn
mwy o gyfrifoldeb, sy’n fy ngalluogi
i brofi heriau bod yn brif ofalwr ac
yn ymarferydd annibynnol mewn
amgylchedd a gefnogir.
Mae’r cyfleoedd am brofiadau y tu
allan i leoliadau craidd wedi bod yn
fuddiol gan mai ymweliad i glinig IVF
wnaeth ysbrydoli fy nhraethawd hir
ar fenthyg croth.
Rwyf hefyd wedi elwa ar y cysylltiad
fel Canolfan Cydweithredol ar gyfer
Sefydliad Iechyd y Byd. Fe wnes i
gwblhau fy interniaeth gyda’r rhain yn
canolbwyntio ar addysg bwydo ar y fron.
Mae gan Gaerdydd Gymdeithas
Bydwreigiaeth wych ac ar hyn o bryd rwyf
yn llywydd y Gymdeithas hon. Rydym yn
cynnal sgyrsiau addysgol, yn codi arian
yn y gymuned leol ac yn trefnu tripiau fel
y Gynhadledd Myfyrwyr Bydwreigiaeth
Cymru Gyfan.
Mae bod yn fyfyrwraig bydwreigiaeth
wedi bod yr amser mwyaf gwerthfawr
o’m bywyd. Rwyf wedi cyfarfod pobl
anhygoel sydd bellach yn ffrindiau gorau
i mi, ac ni allaf aros i ddechrau fy ngyrfa
fel bydwraig gymwysedig”.

Mae’r cwrs hwn wedi bod
yn heriol, yn academaidd
ac yn glinigol, ond mae
system gref o ddarlithwyr
a mentoriaid pwrpasol i
arwain myfyrwyr.
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Tim Nagle
Nyrsio Iechyd Meddwl
“Mae’r cwrs yn ddwys iawn. Mae fel
gwneud dau gymhwyster; un academaidd
ac un galwedigaethol. Wedi dweud hynny,
mae’n werth chweil pan fyddwch chi’n
gallu defnyddio’r ddamcaniaeth gyda’ch
cleifion a’u helpu i oresgyn problemau
maen nhw’n byw gyda nhw.
Mae Cyfleusterau yng Nghaerdydd yn
wirioneddol dda. Mae llyfrgell gyda stoc
dda a’r holl destunau allweddol ar gael
ar y silffoedd neu fel eLyfrau a miloedd
o erthyglau cyfnodolion ar gael. Mae’r
llyfrgell hefyd yn cynnig hyfforddiant da
iawn ar bopeth o gyfeiriadaeth i sut i
chwilio’n effeithiol.
Rwyf wedi golygu adran Parc y Mynydd
Bychan yn y papur newydd myfyrwyr,
wedi fy ethol i Senedd Undeb y Myfyrwyr
sy’n gwneud polisi’r Undeb, wedi bod yn
gynrychiolydd cwrs ac yn aelod o Fforwm
Iechyd Myfyrwyr Cymru. Mae'r fforymau
hyn yn caniatáu i’r holl fyfyrwyr gymryd
rhan a chael dylanwad gwirioneddol.

Lewis Doult
Nyrsio Plant
“Rwyf wedi dwli ar fy amser ym Mhrifysgol
Caerdydd. Mae’r cwrs yn heriol, ond wedi
rhoi llawer iawn o foddhad i mi. Ni wnes
i ddod i’r brifysgol yn syth ar ôl Lefel A, fe
wnes i gwrs mynediad i gymhwyster nyrsio.
Rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau, yn
y labordai efelychu ar gampws Parc y
Mynydd Bychan, a hefyd yn ymarferol
mewn amrywiaeth o leoliadau gwaith.
Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus o
fynd i amrywiaeth eang o wardiau a
gwasanaethau plant ac wedi cael profiad
gwych ar leoliad dramor ym Malta, a
byddwn i’n sicr yn argymell hyn i eraill.
Rydw i eisoes wedi cael swydd yn Ysbyty
Great Ormond Street i Blant yn Llundain
yn eu huned ymchwiliadau meddygol,
a byddaf yn teithio i dde-ddwyrain Asia
yn yr haf. Rwyf wedi gwirfoddoli i redeg
gweithdai ar gyfer pobl ifanc yng Ngogledd
Cymru sy’n meddwl gwneud cais i gwrs
nyrsio ac roedd hyn yn brofiad gwych.”

Yr wyf yn rhiant, yn ogystal â myfyriwr.
Mae gennyf un plentyn yn fwy nawr nag
wrth ddechrau'r cwrs. Roedd y gefnogaeth
gan y Brifysgol yn wych a chefais amser i
ffwrdd ar pan anwyd fy mab.
Mae nyrsio yn cynnig cymaint o gyfleoedd,
mae'n anodd gwybod lle byddaf yn
cyrraedd. Ar hyn o bryd rwyf yn gobeithio
gweithio ym maes camddefnyddio
sylweddau neu anhwylderau bwyta gan fy
mod yn mwynhau cael y cyfle i siarad gyda
chleifion a datblygu perthynas therapiwtig
gref. Rwyf yn mwynhau helpu pobl i newid
ymddygiad a datblygu ffyrdd iachach o fyw.
Y cyngor y byddwn i’n ei roi i chi yw
ysgrifennu datganiad personol sy’n
dangos eich sgiliau a’ch gwerthoedd, a
dangos sut mae’r rhain yn berthnasol i
nyrsio. Nid yw popeth yn ymwneud â’ch
canlyniadau academaidd hyd yn hyn.”
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Hannah Barker
Therapi Galwedigaethol
Mae bod yn fyfyrwyr ym mhrifysgol
Caerdydd yn anrhydedd. Mae’r cwrs yn
heriol ac yn waith caled ond mae'n rhoi
cymaint o foddhad. Cyn ymgeisio roeddwn
i’n poeni am y newid o astudio trwy gyfrwng
y Gymraeg i'r Saesneg ond mae’r Brifysgol
wedi bod yn wych - ar fy nghwrs i maen nhw
wedi llwyddo rhoi tiwtor personol sy'n siarad
Cymraeg i bawb sydd yn siarad yn rhugl.
Mae digonedd o gymorth ar gael trwy gydol
eich amser yma. Mae’r cwrs mor ddiddorol
a chreadigol, ac yn cael ei gyflwyno i siwtio
pob math o arddull dysgu trwy ddarlithoedd,
seminarau a llawer o weithdai.
Mae Prifysgol Caerdydd yn llwyddo i
baratoi chi cymaint cyn bob aseiniad,
ac yn y pendraw graddio gyda hyder.

Ceisiadau

Ceisiadau

Gofynion Mynediad
Mae’r canlynol yn ofynion mynediad
gofynnol ar gyfer ein rhaglenni gradd.
I weld gofynion mynediad penodol ar
gyfer pob cwrs, ewch ar ein gwefan yn:
www.cardiff.ac.uk/heathcare-sciences

Gofynion Mynediad
An-academaidd
Disgwylir i’r ymgeiswyr ar gyfer ein holl
raglenni gael dealltwriaeth o’r proffesiwn
perthnasol, meddu ar sgiliau cyfathrebu
da ac arddangos gallu i weithio’n
annibynnol ac fel rhan o dîm. Bydd
angen iddynt ddangos cymhelliant cryf
ac ymrwymiad i ddarparu gofal iechyd
tosturiol ardderchog yn eu priod feysydd.

Yna bydd gofyn i bob ymgeisydd sy’n
derbyn cynnig brofi cymeriad da drwy
wiriad manylach gan y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd (GDG). Mae
angen datgan unrhyw beth fydd yn
cael ei ddatgelu gan y gwiriad fel
rhan o’r broses dderbyn.
Bydd hefyd angen i ymgeiswyr
llwyddiannus gwblhau holiadur
iechyd cyn cofrestru, a fydd yn cael
ei asesu’n annibynnol gan Adran
Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol.

Y Rhaglen

Gofynion TGAU

Safon Uwch

Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu

5 TGAU, gradd A-C/graddau 8-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Ffiseg. Ynghyd â
gwyddor arall neu wyddoniaeth dyfarniad dwbl.

BBB

5 TGAU, gradd A-C/graddau 8-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

BBB

5 TGAU, gradd A-C/graddau 8-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

ABB

5 TGAU, gradd A-C/graddau 8-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

ABB

5 TGAU, gradd A-C/graddau 8-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

BCC

7 TGAU, gradd A*-C/graddau 9-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

AAB

5 TGAU, gradd A-C/graddau 8-4, gan gynnwys
Saesneg, Mathemateg a Ffiseg. Ynghyd â
gwyddor arall neu wyddoniaeth dyfarniad dwbl.

BBB

Nyrsio: Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl

Bydwreigiaeth

Therapi Galwedigaethol

Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

Ffisiotherapi

Radiotherapi ac Oncoleg

(Mae Gradd B mewn pwnc
Gwyddoniaeth Safon Uwch
yn ofynnol)

(Dim pynciau penodol)

(Dim pynciau penodol)

(Dim pynciau penodol)

(Dim pynciau penodol)

(Rhaid cael o leiaf gradd B
mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol)

(Mae Gradd B mewn pwnc
Gwyddoniaeth Safon Uwch
yn ofynnol)

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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Y Rhaglen

Radiograffeg
Ddiagnostig a
Delweddu

Bagloriaeth Cymru

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

Y Fagloriaeth
Ryngwladol
Dylid cyflawni 34
o bwyntiau ac
mae’n rhaid cynnig
o leiaf un pwnc
gwyddoniaeth ar
radd 6 Lefel Uwch.

Mynediad

Mae’n rhaid i fynediad i’r Diplomâu
Addysg Uwch fod â sylfaen
academaidd dda yn hytrach na
sylfaen o sgiliau ymarferol. Bydd
myfyrwyr sy’n mynd ar drywydd
Mynediad yn seiliedig ar wyddoniaeth
wedi’i gymeradwyo gan y QAA
(Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg
Uwch) i Ddiploma Addysg Uwch e.e.
Mynediad i Wyddoniaeth, yn cael
eu hystyried ar sail unigol. Rhaid i’r
dystysgrif gael ei chyhoeddi gan AVA

BTEC

BTEC Diploma
Cenedlaethol
Estynedig
BTEC Gwyddoniaeth
a BTEC Astudiaethau
Iechyd – DDM.

(Asiantaeth Dilysu Awdurdodedig)
gan gynnwys y wybodaeth berthnasol
a logo cydnabyddedig.
Bydd angen i chi lwyddo mewn 60
credyd yn gyffredinol, i gynnwys o
leiaf 45 credyd ar lefel 3.
Mae’n rhaid i 27 o gredydau lefel 3
fod ar radd rhagoriaeth yn yr elfennau
gwyddonol yn y Diploma, ac 18 o’r
credydau lefel 3 ar radd teilyngdod.
Mae’r gofyniad hwn dan adolygiad
parhaus a byddai yn ôl disgresiwn y
Tiwtor Derbyn.

Nyrsio: Oedolion,
Plant, Iechyd Meddwl

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

24-35 o bwyntiau.
Cewch fanylion ar y
wefan.

Rhaid i’r myfyrwyr gynnig cwrs lefel
diploma sy’n seiliedig ar gredydau
nyrsio neu iechyd ac wedi’i ddilysu
gan Rwydwaith y Coleg Agored.
Dylai’r cwrs hwn gael ei basio gyda
27 rhagoriaeth a 18 teilyngdod y
mae’n rhaid iddynt ddod o’r rheolau
cyfuno a chredyd. Rhaid i ymgeiswyr
sicrhau eu bod yn dilyn cwrs rhifedd
ar Lefel 2 fel rhan o’r Rhaglen
mynediad neu raid iddynt gynnig
cymhwyster mathemateg amgen
megis TGAU mathemateg gradd C
neu uwch.

Dylai’r Diploma
Cenedlaethol mewn
Astudiaethau Iechyd
gael ei basio gydag
o leiaf DDM fel y
dyfarniad terfynol.
Dylai’r BTEC yn y
Blynyddoedd Cynnar
gael ei basio gyda
DDD fel y dyfarniad
terfynol. Gellir
ystyried Diplomâu
Cenedlaethol BTEC
perthnasol eraill.

Noder: mae Cyrsiau Mynediad Dysgu
o Bell yn dderbyniol i'r Ysgol ar yr
amod eu bod yn gynnwys asesiadau
a welir megis drwy Skype.

Bydwreigiaeth

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

24-35 o bwyntiau.
Cewch fanylion ar y
wefan.

Rhaid i’r myfyrwyr gynnig cwrs lefel
diploma sy’n seiliedig ar gredydau
nyrsio neu iechyd ac wedi’i ddilysu
gan Rwydwaith y Coleg Agored. Dylai’r
cwrs hwn gael ei basio gyda 27
rhagoriaeth a 18 teilyngdod y mae’n
rhaid iddynt ddod o’r rheolau cyfuno
a chredyd. Rhaid i ymgeiswyr sicrhau
eu bod yn dilyn cwrs rhifedd ar Lefel
2 fel rhan o’r Rhaglen mynediad
neu raid iddynt gynnig cymhwyster
mathemateg amgen megis TGAU
mathemateg gradd C neu uwch.
Noder: mae Cyrsiau Mynediad Dysgu
o Bell yn dderbyniol i'r Ysgol ar yr
amod eu bod yn gynnwys asesiadau
a welir megis drwy Skype.
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Dylai’r Diploma
Cenedlaethol mewn
Astudiaethau Iechyd
gael ei basio gydag
o leiaf DDM fel y
dyfarniad terfynol.
Dylai’r BTEC yn y
Blynyddoedd Cynnar
gael ei basio gyda
DDD fel y dyfarniad
terfynol. Gellir
ystyried Diplomâu
Cenedlaethol BTEC
perthnasol eraill.

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

Dylid cyflawni 35 o
bwyntiau ac mae’n
rhaid cynnig o leiaf
un pwnc ar radd 5
Lefel Uwch.

Rhaid i’r myfyrwyr gynnig cwrs lefel
diploma sy’n seiliedig ar gredydau
Nyrsio neu Iechyd ac wedi’i ddilysu
gan Rwydwaith y Coleg Agored.
Llwyddo gyda 60 credyd, gan
gynnwys 30 rhagoriaeth a 15
teilyngdod ar Lefel 3.

BTEC Diploma
Cenedlaethol
Estynedig
BTEC Gwyddoniaeth
a BTEC Astudiaethau
Iechyd – DDM.

Diploma Ôl-raddedig
mewn Therapi
Galwedigaethol

Mae’r cwrs yn llwybr carlam 2 flynedd ar gyfer y rhai hynny sydd â gradd eisoes. Wedi’i ddilysu gan y Cyngor
Proffesiynau Gofal ac Iechyd (HCPC) a Choleg y Therapyddion Galwedigaethol, mae’r cwrs yn cyfateb i raglen
BSc 3 blynedd ac fe’i cyflawnir ar lefel academaidd uwch.

Ymarfer Gofal
Llawdriniaethol

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

Dylid cyflawni 24 o
bwyntiau ac mae’n
rhaid cynnig o leiaf
un pwnc ar radd 5
Lefel Uwch.

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

Derbynnir Tystysgrif
Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau
a restrir uchod),
ac eithrio unrhyw
bynciau penodol.

Ffisiotherapi

Radiotherapi
ac Oncoleg

Rhaid i’r myfyrwyr gynnig cwrs lefel
diploma sy’n seiliedig ar gredydau
Nyrsio neu Iechyd ac wedi’i ddilysu
gan Rwydwaith y Coleg Agored.
Llwyddo mewn Nyrsio/Iechyd/
Gwyddorau/AU a bod wedi cael o
leiaf 21 teilyngdod a 24 rhagoriaeth
ar Lefel 3.

BTEC Diploma
Cenedlaethol
Estynedig/Tystysgrif
mewn Gwyddoniaeth
neu Astudiaethau
Iechyd

Dylid cyflawni 34 o
bwyntiau ac mae’n
rhaid cynnig Bioleg ar
radd 6 Lefel Uwch.

Rydym yn derbyn Mynediad
i Wyddoniaeth a Mynediad i
Ffisiotherapi. Dylid cynghori myfyrwyr
i gysylltu â’r ysgol am eglurhad.
Mae’n rhaid i chi fedru cael 18
credyd mewn Bioleg fel rhan o’r
cymhwyster.

BTEC Diploma
Cenedlaethol
Estynedig

Dylid cyflawni 34
o bwyntiau ac
mae’n rhaid cynnig
o leiaf un pwnc
gwyddoniaeth ar radd
6 Lefel Uwch.

Mae’n rhaid i fynediad i’r Diplomâu
Addysg Uwch fod â sylfaen
academaidd dda yn hytrach na sylfaen
o sgiliau ymarferol. Bydd myfyrwyr sy’n
mynd ar drywydd Mynediad yn seiliedig
ar wyddoniaeth wedi’i gymeradwyo gan
y QAA (Asiantaeth Sicrhau Ansawdd
Addysg Uwch) i Ddiploma Addysg Uwch
e.e. Mynediad i Wyddoniaeth, yn cael
eu hystyried ar sail unigol. Rhaid i'r
dystysgrif gael ei gyhoeddi gan AVA
(Asiantaeth Dilysu Awdurdodedig) gan
gynnwys y wybodaeth berthnasol a
logo cydnabyddedig.

BTEC Diploma
Cenedlaethol
Estynedig

Applications

Therapi
Galwedigaethol

BTEC Diploma
Cenedlaethol
Estynedig neu
Astudiaethau Iechyd.

Byddwn yn derbyn y
Diploma Cenedlaethol
Estynedig BTEC
mewn Gwyddoniaeth
Gymhwysol ar DDD
neu uwch yn unig
fel cymhwyster
annibynnol. Gellir
ystyried cyfuniadau
eraill ond dylai
ymgeiswyr gysylltu â’r
ysgol yn uniongyrchol
cyn cyflwyno cais.

BTEC Gwyddoniaeth
a BTEC Astudiaethau
Iechyd – DDM.

Bydd angen i chi lwyddo mewn 60
credyd yn gyffredinol, i gynnwys o
leiaf 45 credyd ar lefel 3.
Mae’n rhaid i 27 o gredydau lefel 3
fod ar radd rhagoriaeth yn yr elfennau
gwyddonol yn y Diploma, ac 18 o’r
credydau lefel 3 ar radd teilyngdod.
Mae’r gofyniad hwn dan adolygiad
parhaus a byddai yn ôl disgresiwn y
Tiwtor Derbyn.

Sylwch:
Ni chewch ohirio’ch mynediad i’r rhaglen Fydwreigiaeth a Nyrsio Plant.
Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol, Meddwl yn Feirniadol na Dinasyddiaeth.
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Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gofal
Iechyd Nyrsio Addysg Gweithiwr Cymorth
– Mae'r cwrs hwn wedi'i fapio i flwyddyn
un y cwricwlwm Nyrsio Cymru Gyfan.
Felly, mae’n cynnig cyfle i wneud cais
i symud ymlaen i ail flwyddyn cwrs
nyrsio ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus.
I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch:
HCAREadmissions@caerdydd.ac.uk

Cyfle cyfartal
Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
yn ei holl arferion a’i gweithgareddau,
gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â
recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr.
Nod y Brifysgol yw sefydlu diwylliant
cynhwysol sy’n croesawu ymgeiswyr
o bob oed, ethnigrwydd, anabledd,
patrwm teuluol, rhywedd, cenedligrwydd,
cyfeiriadedd rhywiol, hil, credoau
crefyddol neu gredoau eraill, a
chefndiroedd economaidd cymdeithasol,
a sicrhau bod cyfle cyfartal iddyn nhw.
Mae’r ymrwymiad hwnnw’n rhan o’r
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sydd
i’w weld yn: www.caerdydd.ac.uk/publicinformation/equality-and-diversity

Ymgeiswyr ag Anableddau/
Anghenion Arbennig
Ar sail teilyngdod academaidd yn
unig y gwneir pob cynnig i astudio ym
Mhrifysgol Caerdydd. Pan fydd gan
ymgeiswyr ofynion penodol sy’n ymwneud
ag anabledd neu gyflwr meddygol,
fe’u hanogir i drafod y rhain gyda staff
perthnasol er mwyn gallu gwneud
trefniadau priodol i sicrhau bod y Brifysgol
yn darparu amgylchedd hygyrch. Yn
benodol, gwahoddir ymgeiswyr i gysylltu
â’r Cynghorydd Anabledd i gael gwybod
am y drefn ymgeisio, cyflwyno’r cyrsiau a
mynediad at yr amgylchedd ffisegol. Os
bydd hi’n briodol, gellir trefnu ymweliadau
anffurfiol er mwyn i ymgeiswyr allu gweld
y llety a chyfarfod â’r staff academaidd.
Gellir cysylltu â’r Cynghorydd Anabledd yn:
Y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr
50 Plas y Parc, Caerdydd CF10 3AT
Ffôn/Minicom: +44 (0)29 2087 4844
E-bost: disability@caerdydd.ac.uk

Cysylltiadau Defnyddiol
Tiwtoriaid Derbyn
Tiwtor Derbyn Uwch:
Gina Newbury

Ymarfer Gofal Llawdriniaethol:
Paul Hennessy / Peter Aires

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig:
Mark Linehan

Ffisiotherapi:
Amy Bendall / Jill Morgan

Nyrsio Oedolion:
Cath Dunn

Radiotherapi ac Oncoleg:
Dr Nick Courtier

Nyrsio Plant:
Martina Nathan

Darlithydd – Nyrsio Oedolion a
Chydlynydd y Gymraeg:
Gaynor Williams

Nyrsio Oedolion:
Alex Nute
Bydwreigiaeth:
Janet Israel
Therapi Galwedigaethol (llawn amser):
Nina Cogger / Maria Clarke

Sgiliau dwyieithog
P’un a ydych chi eisoes yn siaradwr
Cymraeg neu’n awyddus i ddysgu, gall
Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd gefnogi
datblygiad eich sgiliau iaith Gymraeg
mewn nifer o ffyrdd: byddwn yn ceisio
cynnig tiwtor academaidd neu diwtor
personol Cymraeg ei iaith i chi – mae
tiwtoriaid Cymraeg hefyd yn
hapus i weithio’n ddwyieithog. Os
ydych chi’n ei chael hi’n haws trafod
pethau yn Gymraeg, lle bo’n bosibl,
gallwch hefyd gael y cyfle i weithio
gyda mentoriaid Cymraeg eu hiaith
yn ystod rhai o’ch lleoliadau.
Byddwn yn hwyluso eich gwaith
grŵp i sicrhau y byddwch yn gweithio
gyda myfyrwyr eraill sy'n Gymraeg
eu hiaith, lle bo’n bosibl.
Byddwch yn medru ysgrifennu eich
aseiniadau neu gymryd arholiadau
ysgrifenedig yn y Gymraeg os ydych
yn dymuno.
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Lle bo’n bosibl, gellir gwneud cais
i gynnal asesiadau llafar drwy
gyfrwng y Gymraeg hefyd.
Gallwn hefyd helpu i gefnogi
myfyrwyr sydd am ddysgu Cymraeg
o’r cychwyn neu wella sgiliau
Cymraeg sydd ganddynt eisoes.
Mae nifer o’n cyrsiau yn gymwys
ar gyfer ysgoloriaeth cymhelliant
trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Mae'r ysgoloriaeth werth £1,500
dros dair blynedd ac yn cael ei
ddyfarnu i fyfyrwyr sy’n astudio o
leiaf 33% o’u cwrs drwy'r Gymraeg
Am fwy o wybodaeth ymwelwch
â gwefan y Coleg
www.colegcymraeg.ac.uk/
cy/astudio/cymorthariannol/
ysgoloriaethcymhelliant/

Telerau ac Amodau
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod
y wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn
yn gywir pan aeth i'r wasg. Fodd
bynnag, nid yw'r Brifysgol yn atebol
am unrhyw wallau a allai fod ynddo,
neu am unrhyw newidiadau dilynol
i bolisi'r Brifysgol neu Lywodraeth
a allai effeithio ar yr wybodaeth
a roddir. Mae Prifysgol Caerdydd
yn eithrio unrhyw sylwadau neu
warantau yn benodol (boed wedi'u
mynegi neu eu hawgrymu), yn ogystal
â phob atebolrwydd gan gynnwys
niwed uniongyrchol, anuniongyrchol,
arbennig, cysylltiedig neu ganlyniadol
sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth
ar y tudalennau hyn, hyd at y graddau
eithaf sy'n bosibl o dan y gyfraith.
HCAREW/0618/3000

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu
ar bapur a gafwyd o ffynonellau a
reolir yn dda, a defnyddiwyd inciau
a gafwyd o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu’r
prosbectws hwn, a’r broses
weithgynhyrchu, ill dau wedi eu
hardystio gan yr FSC®.
Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu
hefyd i safon ISO14001, sef y safon
amgylchedd a gydnabyddir yn
rhyngwladol. Pan fyddwch wedi gorffen
gyda’r llyfryn hwn gellir ei ailgylchu,
ond a wnewch chi ystyried ei roi i ffrind
neu ei adael yn eich llyfrgell gyrfaoedd
i eraill ei ddefnyddio.
Diolch yn fawr.

Key

■ Ysgol y Gwyddorau
Gofal Iechyd

■ Adeiladau’r Brifysgol
■ Neuaddau preswyl
i fyfyrwyr

Gellir trefnu i’r ddogfen hon fod
ar gael mewn print mawr (testun),
mewn Braille neu ar dâp sain/
CD hefyd. I ofyn am gopi mewn
fformat arall, cysylltwch â Laura
Roberts:
Ffôn: 029 2087 4455
E-bost: RobertsL9@cardiff.ac.uk

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Lleolir yr Ysgol ar Gampws Parc y Mynydd Bychan y Brifysgol. Mae Campws
Parc y Mynydd Bychan yn rhannu safle 53 erw gydag Ysbyty Athrofaol Cymru.
Mae ganddo 900 o welyau ac felly mae’n un o’r mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences
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I gael gwybod mwy am Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr,
ewch i’n gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/healthcare-sciences

Myfyrwyr sy’n Blogio
O awgrymiadau astudio i ble i fwyta, i gymdeithasau, teithiau penwythnos
a ble i gael eich llyfrau, mae ein myfyrwyr sy’n blogio yn fyfyrwyr go iawn
sy’n siarad am brofiad gwirioneddol myfyriwr yng Nghaerdydd.
Peidiwch â cholli eu blogiau diweddaraf i gael dysgu mwy am sut beth
yw byw ac astudio yng Nghaerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/blogwyrmyfyrwyr

Ymholiadau
Ffôn: 029 2068 7538
E-bost: HCAREAdmissions@cardiff.ac.uk
Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
Prifysgol Caerdydd
Campws Heath Park
Caerdydd CF14 4XN

Cadwch mewn Cysylltiad
Dewch o hyd i ni:
facebook.com/cardiffuniug

Dilynwch ni:
@cardiffuniug
@CUHealthSci

