
  C21 
north 
Wales

gogledd
Cymru

Diweddaru cwestiynau 
poblogaidd 2021

UCAS A102

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



2 C21   gogledd Cymru   north Wales   Diweddaru cwestiynau poblogaidd 

Beth y bydda i’n ei 
ddysgu?
Rydyn ni wedi llunio ein rhaglen 
feddygaeth ar y cyd ag arbenigwyr 
addysg feddygol, meddygon, 
gwyddonwyr a myfyrwyr.
Mae’r cwrícwlwm wedi’i rannu’n bedwar 
categori – dysgu’r wyddoniaeth iawn ar 
yr adeg iawn, meithrin ysgolheictod trwy 
ennyn eich chwilfrydedd a’ch cariad at 
ddysgu gydol oes; datblygu a defnyddio’r 
medrau y bydd eu hangen drwy gydol 
eich gyrfa feddygol a gofalu y bydd 
cleifion a staff yn ddiogel; meithrin eich 
ymdeimlad o ymroddiad ac ymddygiad 
proffesiynol, gan eich helpu i gydnabod 
eich rôl bwysig ynghylch gwella addysgu, 
hyfforddi, gwasanaethau a gwaith 
clinigol.

I ddechrau, byddwch chi’n dysgu 
sut mae gwyddoniaeth sylfaenol yn 

ymwneud â gwaith clinigol, gan eich 
paratoi ar gyfer cwrdd â chleifion. 
Byddwch chi’n dysgu medrau hanfodol, 
hefyd – cyfathrebu’n effeithiol, 
cyflawni gweithdrefnau ymarferol a hel 
gwybodaeth berthnasol trwy holi pobl, 
darllen llyfrau a chwilio’r we (byddwch 
chi’n ymarfer hynny i gyd wrth fwrw 
tymor mewn canolfan glinigol).  Byddwch 
chi’n deall sut i ddefnyddio’r hyn rydych 
chi wedi’i ddysgu er lles cleifion a sut 
i weithio’n broffesiynolyn mewn tîm 
meddygol. 

Byddwch chi’n parhau i hel gwybodaeth 
a defnyddio’ch medrau drwy gydol y 
cwrs gan y byddwch chi’n dysgu’r hyn 
sy’n arferol ac yn anarferol mewn amryw 
sefyllfaoedd meddygol. Cewch chi sawl 
cyfle i ddewis yr hyn yr hoffech chi ei 
ddysgu pan astudiwch chi bynciau 
penodol yn fanylach a dysgu i gynnal 
ymchwil ac ysgrifennu mewn ffordd 
ysgolheigaidd.
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Ble y bydda i’n dysgu?
Yn y blynyddoedd cynnar, byddwch 
chi’n dysgu mewn amryw leoedd megis 
labordy newydd anatomi a chanolfan y 
medrau rhyngbroffesiynol ym Mhrifysgol 
Bangor yn ogystal â safleoedd clinigol 
eraill ledled y gogledd. 

Ym Mlwyddyn 3, byddwch chi’n treulio 
12 mis yn y gymuned, lle y byddwch 
chi’n aelod gweithiol o’r feddygfa yn 
ogystal â threulio mis mewn ysbyty 
dosbarth.  Ym mlynyddoedd 4 a 5, 
byddwch chi’n treulio cyfnodau mewn 
ysbytai ledled y gogledd.  

Sut y bydda i’n dysgu?
Trwy ddysgu yn ôl achosion, fe welwch 
chi sut mae’ch gwybodaeth a’ch medrau 
newydd yn berthnasol ac yn ymwneud â 
thema safonol. Felly, yn y blynyddoedd 
cynnar, byddwch chi’n gweld yr achosion 
mwyaf cyffredin megis anafiadau yn sgîl 
chwaraeon, poen yn y bol ac afiechyd 
y meddwl; ym mhob achos, byddwch 
chi’n edrych ar yr anatomi a’r agweddau 
ffisiolegol a chymdeithasol yn ogystal 
â meithrin medrau a phrofiad clinigol 
perthnasol trwy fwrw cyfnodau byrion. 
Byddwch chi’n dod i ddeall sut mae pob 
un yn ymwneud â’i gilydd, gan roi golwg 
cyflawn o’r achos.

Chi sy’n gyfrifol am eich dysgu, gyda 
chymorth sesiynau llawn a grŵp, dysgu 
yng nghanolfan yr anatomi, ymarferion 
yn y labordy a threulio cyfnodau mewn 
canolfannau clinigol. (Mae cyfarfod 
llawn yn sesiwn ryngweithiol lle y bydd 
gwyddonydd neu feddyg arbenigol yn 
darlithio gerbron cynulleidfa fawr o 
fyfyrwyr. Mewn sesiynau grŵp bychan, 
bydd hwylusydd a rhyw 10 myfyriwr yn 
trafod yr hyn sydd wedi’i ddysgu trwy 
sesiynau llawn a darllen cysylltiedig yr 
wythnos honno.  Bydd dysgu annibynnol 
yn rhan o’ch amserlen, hefyd - amser 
heb sesiynau ffurfiol, ond bydd disgwyl 
ichi drefnu eich cylchoedd trafod eich 
hun, cynnal ymchwil yn y llyfrgell, darllen 
am bwnc ac ati.

Ar ôl y blynyddoedd cynnar, byddwch 
chi’n dysgu yn rhan o dîm clinigol wrth 
fwrw cyfnodau a phrosiectau hwy, hefyd 
- naill ai’n lleol neu’n rhyngwladol.



4 C21   gogledd Cymru   north Wales   Diweddaru cwestiynau poblogaidd 

Pryd y bydda i’n dysgu?
Ym mlynyddoedd 2-3, bydd pob 
prynhawn Mercher yn rhydd ar gyfer 
gweithgareddau allgyrsiol. Fyddwch chi 
ddim mewn sesiynau llawn drwy gydol yr 
wythnos; bydd sesiynau medrau clinigol 
a chyfathrebu, dysgu am anatomi, dysgu 
trwy gylchoedd bychain a dyletswyddau 
yn y wardiau a’r clinigau, hefyd.  Bydd 
sesiynau dysgu ar eich liwt eich hun yn 
rhoi cyfle ichi ystyried a mireinio eich 
gwybodaeth a’ch medrau newydd.

Bydd eich amserlen yn newid yn ystod 
y cwrs: ar y dechrau, bydd hanner eich 
amser ar gyfer dysgu, bydd 10% mewn 
canolfannau clinigol a bydd y gweddill 
ar gyfer dysgu’n annibynnol.  Erbyn eich 
blwyddyn olaf, byddwch chi’n treulio 
tua 60% mewn canolfannau clinigol a’r 
gweddill mewn sesiynau dysgu ffurfiol 
neu annibynnol.  

Sut y bydda i’n dysgu am 
anatomi?
Rhaid i bob meddyg wybod y corff dynol 
yn drylwyr ac mae tabl Anatomage yn 
ffordd wych o ddysgu am anatomi.  
At hynny, byddwch chi’n dysgu am 
strwythurau’r corff trwy ddifynio, 
patholeg ôl-farwolaeth, sesiynau medrau 
clinigol, delweddu digidol, adnoddau 
cyfrifiadurol, modelau, efelychiadau 
technoleg uchel a thechnegau radiolegol 
modern.

Pa gyfleoedd sydd ar gael 
imi ddysgu am glefydau 
prin a rhai na welwn ni yn 
y deyrnas hon?
Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn 
cael dewis gweithio mewn sawl rhan o’r 
byd i ddysgu am unrhyw beth meddygol 
sydd o ddiddordeb. Bydd y rhan fwyaf 
o fyfyrwyr yn trefnu hynny eu hunain er 
bod partneriaid gyda ni ledled y byd. 

Mae llawer o fyfyrwyr wedi dewis treulio 
cyfnod dramor yn ystod Blwyddyn 4: 
bydd partneriaid gyda ni trwy Gynllun 
Cyfnewid Ewrop i ofalu y bydd y profiad 
yn un i’w gofio.

Caiff myfyrwyr a hoffai bwyslais 
academaidd ychwanegol ddilyn cwrs 
ymsang am flwyddyn i astudio ar gyfer 
gradd baglor neu feistr mewn pwnc 
meddygol.  Rydyn ni’n cynnig graddau 
rhyngol mewn dros ddwsin o bynciau 
megis niwrowyddoniaeth, biocemeg a 
gofal diymdroi mewn argyfwng cyn mynd 
i’r ysbyty.  
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Ym mha iaith y bydda i’n 
dysgu?
Cewch chi ddewis i rannau o’ch cwrs, 
a rhai asesiadau, fod yn Gymraeg neu 
Saesneg.  Mae mwy a mwy o’n rhaglen 
ar gael yn y ddwy iaith bellach.

Trwy astudio meddygaeth yng Nghymru, 
gwlad ddwyieithog, bydd cyfle ichi 
feithrin medrau cyfathrebu gwerthfawr; 
a chithau’n hyderus i drin cleifion 
mae’u mamiaith yn wahanol i’ch un chi, 
byddwch chi’n barod i weithio unrhyw le 
yn y byd boed Gaerfyrddin neu Ganada.  
Chi fydd yn penderfynu faint o’r iaith 
yr hoffech chi ei ddysgu, a byddwn ni’n 
eich helpu ar hyd y ffordd.  

Rwy’n pryderu am gwrdd 
â chleifion a gwneud 
camgymeriadau.
Mae’n anochel y bydd camgymeriadau 
ond, trwy ddysgu yn y labordy a chwrdd 
â chleifion cyn gynted ag y bo modd, 
byddwch chi’n meithrin y medrau a’r 
hyder angenrheidiol.
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Sut y byddwch chi’n 
fy mharatoi ar gyfer fy 
mlwyddyn gyntaf yn 
feddyg? Rwyf i wedi 
clywed bod blwyddyn 
gyntaf y Sylfaen yn anodd.

Mae’r flwyddyn gyntaf yn anodd i 
feddygon sydd newydd ymgymhwyso a 
diben ein cwrícwlwm yw rhoi dechrau da 
i raddedigion. Rydyn ni’n cydweithio’n 
agos â’r GIG ac Ysgol Sylfaen Cymru 
ynghylch rhaglen arloesol a fydd yn bont 
rhwng eich blwyddyn olaf yn yr ysgol 
feddygol a’ch blwyddyn gyntaf yn feddyg. 
Hoffen ni ofalu y byddwch chi’n barod i 
ddechrau gofalu am gleifion mewn modd 
diogel a phroffesiynol o’r diwrnod cyntaf.

Byddwch chi’n sefyll yr arholiadau 
terfynol yn gynnar, fel y gallwch chi 
ganolbwyntio ar fod yn feddyg. Bydd 
cymorth adolygu dwys ac atgyfnerthu 
medrau clinigol hanfodol, gan gynnwys 
rhagnodi.

Bydd cyfnodau amlach a hirach 
o brofiad clinigol yn y mathau o 
ganolfannau lle y byddwch chi’n gweithio 
maes o law. Bydd cysgodi yn rhoi cyfle 
ichi ddysgu medrau gan bobl a allai 
fod yn gydweithwyr cyn bo hir; yn eich 
cyfnod olaf o brofiad clinigol, ein nod yw 
ichi gysgodi’r meddyg y byddwch chi’n 
cymryd ei le ar ôl graddio os dewiswch 
chi Raglen Sylfaen Cymru.  Os ydych 
chi’n bwriadu gweithio rhywle arall, 
byddwn ni’n ceisio trefnu cyfnod yn y lle 
mwyaf perthnasol i’ch blwyddyn gyntaf 
yn feddyg.

Beth yw Profion Cynnydd?
Fel rhai o ysgolion meddygol eraill y 
deyrnas, bydd profion cynnydd ym 
mlynyddoedd 2, 3, 4 a 5 lle y bydd pob 
myfyriwr yn sefyll arholiad ar bapur o 
leiaf deirgwaith y flwyddyn i asesu a 
monitro faint mae wedi’i ddysgu. Mae 
cwestiynau’r prawf yr un fath i bob 
myfyriwr fel y gallwch chi weld eich 
cynnydd dros amser o’ch cymharu â 
myfyrwyr eraill eich blwyddyn.

I ba raddau y bydda i’n 
cael dewis ble yr hoffwn i 
fwrw tymor?
Rydyn ni’n cynnig y gogledd i gyd yn 
ystafell ddosbarth ichi ac, felly, bydd 
amrywiaeth eang o gyfleoedd nad ydyn 
nhw ar gael i fyfyrwyr meddygol bob 
amser o ran dysgu. Mae anghenion 
a rhinweddau unigryw ar drigolion 
dinasoedd, mewnfudwyr, poblogaethau 
difreintiedig, ardaloedd maestrefol, 
cymunedau ôl-ddiwydiannol a phentrefi 
bychain cefn gwlad – a bydd cyfleoedd 
ichi dreulio cyfnodau mewn lleoedd o’r 
fath ledled y gogledd i’ch helpu i ddewis 
gyrfa briodol ar ôl yr ysgol feddygol.

Rydyn ni’n ceisio ein gorau i gynnig 
rhagor o ryddid i fyfyrwyr meddygol o ran 
eu dewisiadau. Cofiwch na all myfyrwyr 
meddygol nad ydyn nhw’n fodlon teithio 
ddisgwyl cael y profiad angenrheidiol 
i ymgymhwyso a gweithio’n ddiogel yn 
feddyg.
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Sut y byddwch chi’n fy 
asesu?
Gan nad yw strwythur yr asesu’n 
fodiwlar, bydd gofyn ichi ddefnyddio’r 
hyn sydd wedi’i ddysgu yn hytrach na 
dim ond ffeithiau. Er enghraifft, yn 
hytrach na dysgu am anatomeg a sefyll 
arholiad ar anatomeg wedyn, dysgu am 
boen a sefyll arholiad ar boen wedyn, 
byddwch chi’n dysgu am anatomeg a 
phoen a sut maen nhw’n ymwneud â’i 
gilydd yn y byd. Byddwn ni’n profi’r ddau 
yn yr un arholiad ac, o bosibl, yn yr un 

cwestiwn a bydd cwestiynau ar bynciau 
eraill, hefyd.

Arholir ein myfyrwyr ym mhedwar 
maes y cwrícwlwm: gwyddoniaeth, 
ymarfer, ymddygiad proffesiynol ac 
ysgolheictod. Byddwn ni’n eich asesu 
drwy gydol y flwyddyn trwy ysgrifennu 
myfyriol, traethodau, cwrdd â meddygon 
ac academyddion yn aml, llenwi 
cofnodion medrau clinigol ac arholiadau 
ysgrifenedig.  Bydd cryn dipyn o adborth 
ichi am bob un o’r rheiny.
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Oes diddordeb gyda chi? Cysylltwch â ni... 
I gael rhagor o wybodaeth, neu ofyn rhagor o gwestiynau, anfonwch neges at: 

Fydd cymorth ar gyfer 
ymaddasu i fywyd 
prifysgol neu waith 
academaidd?
Beth bynnag yw’ch cefndir academaidd, 
bydd angen cymorth arnoch chi mewn 
meysydd hanfodol megis medrau 
astudio, rhifedd a llythrennedd, medrau 
ymchwil a rheoli amser. Yn ogystal â’r 
cymorth y bydd Prifysgol Bangor yn ei 
gynnig i bob myfyriwr yn fynych, bydd 
golwg ar y meysydd hynny drwy gydol y 

cwrs a bydd cymorth penodol i bawb yn 
ôl yr angen. Yn ystod yr wythnos gyntaf, 
byddwn ni’n rhoi ichi diwtor personol 
y byddwch chi’n cwrdd ag ef yn aml 
drwy gydol eich astudio i drafod unrhyw 
gymorth addas a’ch helpu i wneud y 
gorau o’ch cyfnod yn y brifysgol. 

Mae MyMedic, gwasanaeth cyfrinachol, 
yn cynnig help gyda materion personol, 
materion iechyd, rheoli amser a medrau 
astudio. Mae cymorth arbenigol ar gael 
i’r rhai nad yw’r Saesneg yn famiaith 


