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YMSEFYDLU A GWYBODAETH AM Y CWRS 
 

 

Dydd Mercher 19eg i ddydd Sadwrn 29ain Medi Wythnos y Glas – Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr 

Dydd Mawrth 25 Medi Biowyddorau Gwybodaeth cofrestru ac ymsefydlu 

Dydd Gwener 12 Hydref Digwyddiad Ymsefydlu'r Ysgol Deintyddiaeth 

 

Dydd Mercher 19eg i ddydd Sadwrn 29ain Medi: Gweithgareddau Glasfyfyrwyr Undeb y Myfyrwyr  

I archebu eich tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn a chae rhagor o wybodaeth defnyddiwch y ddolen 
ganlynol: Wythnos y Glas  
 

Dydd Mawrth 25 Medi  
Er mwyn lleihau'r oedi wrth ymrestru yn Ystafell E1.22, Adeilad Syr Martin Evans, mae’r amseroedd 
cyrraedd wedi’u rhannu fel a ganlyn: 
 9.30am - myfyrwyr â chyfenwau’n dechrau gydag A-L 
 10.05am - myfyrwyr â chyfenwau’n dechrau gyda M-Z 
Casglu Cerdyn Adnabod 
Dylai myfyrwyr gasglu eu cardiau adnabod Prifysgol Caerdydd cyn ymrestru. Mae’r manylion llawn ar 
gael yma: Ymrestru 
 
Er mwyn osgoi gorfod ciwio, fe’ch cynghori i gasglu eich cerdyn cyn gynted â phosibl ar ôl cyrraedd 
Caerdydd, ac yn gynnar yn y dydd.  
 

Dydd Gwener 12 Hydref: Digwyddiad Ymsefydlu'r Ysgol Deintyddiaeth 

Ar ôl cyrraedd yr Ysgol, byddwch yn cwrdd â Phennaeth yr Ysgol ac academyddion eraill fydd yn gweithio 
gyda chi drwy gydol eich amser yma. Byddwch hefyd yn cwrdd â Llywydd y Myfyrwyr Deintyddiaeth, fydd 
yn eich cyflwyno i fywyd myfyriwr yng Nghaerdydd.  Digwyddiad Ymsefydlu'r Ysgol Deintyddiaeth 
 

I GWYBODAETH BWYSIG 

Os nad ydych wedi bodloni'r amodau anacademaidd NI FYDDWCH yn gymwys i ymrestru ar y cwrs 

 

AMODAU ANACADEMAIDD Y MAE'N RHAID I CHI EU BODLONI 
 

Ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 
Mae pob cynnig a wneir gan yr Ysgol Ddeintyddol yn amodol ar gwblhau Ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd (DBS) yn foddhaol.  Er bod lleoedd bellach wedi'u cadarnhau drwy UCAS i osgoi oedi wrth 
ddyrannu llety, mae pob cynnig yn dal i fod yn amodol wedi derbyn eich tystysgrif DBS a gwiriad iechyd o 
fewn ychydig wythnosau cyntaf eich cwrs.   
 
Apwyntiadau Iechyd Galwedigaethol gorfodol y mae’n rhaid i chi gymryd rhan ynddynt  
Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, bydd gofyn i chi fynd i apwyntiad iechyd galwedigaethol. Mae hwn yn un 
o ofynion y cwrs a gallai methu â chymryd rhan mewn apwyntiad arwain at dynnu'n ôl.  Mae 
apwyntiadau’n wrthi’n cael eu trefnu, a byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â chi unwaith y mae’ch 
apwyntiad wedi'i drefnu drwy e-bost a’i bostio ar system Dysgu Canolog. Cofiwch y bydd gofyn i chi ddod 
â rhyw fath o I.D. gyda chi e.e. cerdyn myfyriwr, trwydded yrru neu basbort.  Bydd eich apwyntiad yn y 
Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr, Llawr 2 Tŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan. Dilynwch y ddolen 
isod os hoffech gyfarwyddiadau.  Os nad ydych chi ar gael ar gyfer eich apwyntiad, cysylltwch â’r 
Ganolfan ar gyfer Myfyrwyr Israddedig yr Ysgol Ddeintyddol. 
 
 

http://www.cardiff.ac.uk/cy/new-students/when-you-arrive/school-induction/biosciences
http://www.cardiff.ac.uk/cy/new-students/when-you-arrive/school-induction
http://www.cardiff.ac.uk/cy/new-students/when-you-arrive/school-induction


 

 

EICH DYSGU 
 

Amserlen 
Byddwch chi’n cael copi o’r amserlen yn eich Cyfarfod Ymsefydlu, a fydd ar gael ar-lein drwy MyTimetable: 
My Timetable. Bydd rhaid i chi wirio eich amserlen yn rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf ac i glywed 
am unrhyw newidiadau posibl. Byddwch yn cael gwybod am unrhyw newidiadau a wneir yn ystod y tymor 
drwy Dysgu Canolog a weithiau, drwy neges destun ac e-bost. Felly gwnewch yn siŵr bod eich rhif ffôn 
symudol yn gywir ar eich cofnod SIMS 
 

System datblygu ac adborth deintyddol: LIFTUPP 
Mae’r Ysgol Ddeintyddol wedi gweithredu system datblygu ac adborth – LIFTUPP (Hyfforddiant 
Integreiddiol Hydredol Sylfaenol i Lwybr Ol-raddedig).  Mae'r system meddalwedd yn olrhain myfyrwyr 
drwy gyfuniad o arsylwi ac adborth, gan eich galluogi i gyflawni'r Canlyniadau Dysgu ar lefel briodol o 
annibyniaeth, a sicrhau eich bod yn gallu sicrhau’r cyfraniad a’r amrywiaeth mwyaf posibl i’ch proses 
ddatblygu.  Caiff adborth LIFTUPP o’r fath ei fewnbynnu gan ddefnyddio iPad yn uniongyrchol ar glinigau 
ac o fewn Labordai ac mae’n system wedi’i phersonoli gyda rhyngwyneb myfyriwr i chi gael mynediad er 
mwyn gweld, hysbysu ac adlewyrchu ar eich cynnydd a’ch datblygiad. 
 

Dysgu Canolog  
Caiff yr holl wybodaeth a chyhoeddiadau am gyrsiau eu hysbysu i fyfyrwyr drwy gyfrwng yr hysbysfwrdd 
electronig, Dysgu Canolog.  Dyma’r ddolen:   Dysgu Canolog  
 
Paratoi ar gyfer anatomeg 
Gwyliwch y fideo hwn am derminoleg anatomeg i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich blwyddyn yn y 
Biowyddorau www.youtube.com/watch?v=kvHWnJwBkmo&feature=youtu.be 
 
 
 
Deunydd darllen i baratoi 
Yn ddelfrydol, dylech gael eich gwerslyfr anatomeg eich hun, oherwydd byddwch yn ei ddefnyddio bron 
yn ddyddiol ar gyfer eich astudiaethau, ac mae galw mawr am y llyfrau hyn yn y Llyfrgell Fiofeddygol.  
 
Testun craidd  
*The Anatomical Basis of Dentistry 
Liebgott 4ydd argraffiad – 2017 (Mosby/Elsevier) £75.59 
 
Mae'r llyfr anatomeg hwn wedi'i lunio a'i ysgrifennu'n benodol ar gyfer y proffesiwn deintyddol. Mae 
nodiadau clinigol sy'n berthnasol i ymarfer deintyddol ym mhob pennod, ac mae pennod gyfan am 
anatomeg glinigol. 
 
Byddwch yn cael cyngor darllen pellach ar ôl dechrau eich rhaglen – gallwch gael cyngor gan eich 
Arweinwyr Pwnc Academaidd. 
 
Gan fod anatomeg yn bwnc newydd i lawer ohonoch chi, mae nifer o adnoddau y gallwch eu defnyddio 
i'ch helpu cyn i chi ddechrau eich astudiaethau.  Mae'r deunydd hwn wedi cael ei ddatblygu i'ch helpu i 
ddeall y derminoleg sydd ei hangen ar gyfer yr elfen hon o'r thema sylfaen a thu hwnt.  Neilltuwch 
ychydig o amser i ddarllen y wybodaeth hon, oherwydd mae eich cyd-fyfyrwyr wedi gofyn amdani ac 
mae'n adnodd ardderchog. 
 
http://anatomyzone.com/ 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtOAKed_MxxWBNaPno5h3Zs8 

https://learningcentral.cf.ac.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=kvHWnJwBkmo&feature=youtu.be
http://anatomyzone.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtOAKed_MxxWBNaPno5h3Zs8


 

 

Tiwtor Personol  
Yn ystod eich wythnos gyntaf, byddwch chi hefyd yn cwrdd â’ch Tiwtor Personol a fydd yn eich 
cynorthwyo a'ch tywys drwy’r Flwyddyn Gyntaf.  
 
 
 

 
SUT Y BYDDWN NI’N CADW MEWN CYSYLLTIAD Â CHI 

 

Ebost a Negeseuon Testun 
Cofiwch fod yr e-bost hwn wedi'i anfon at eich cyfeiriad ebost cartref. Yn y dyfodol, dim ond at eich 
cyfeiriad prifysgol y bydd gohebiaeth yn cael ei hanfon, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r cyfrif 
e-bost hwn yn rheolaidd.  
 
Er mwyn rhoi gwybod i’r dosbarth am unrhyw faterion brys, gallwn gysylltu â chi drwy neges destun.  
Cofiwch wneud yn siŵr bod eich rhif cywir ynghlwm â’ch cofnod SIMS, neu ni fyddwn ni’n gallu cysylltu â 
chi. 
 

 
Gwybodaeth am Ffioedd Dysgu  

 

Gwybodaeth am Ffioedd Dysgu 
Preswylfeydd 
Cefnogi Myfyrwyr 
Gwybodaeth Ysgol a Chofrestru 

 

Efallai bydd yr wybodaeth drwy’r dolenni canlynol yn 
ddefnyddiol i chi:  
Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr newydd    
Gwybodaeth am lety 
 

Lleoliadau 
 

Mae mapiau o holl feysydd y Brifysgol, ym Mhlas y 
Parc a Pharc y Mynydd Bychan ar gael drwy: 
Lleoliadau  

 

 

EICH CEFNOGI CHI YN YSTOD EICH AMSER AR Y CWRS 

 
Mae’r Swyddfa Addysg yn Ysgol y Biowyddorau ar lawr gwaelod adeilad Syr Martin Evans, adain y dwyrain 
- Ystafell E0.25. Rydym ar agor 8.45am-4.45pm, dydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio dydd Mercher pan 
fydd y Swyddfa ar agor 8:45am-1:45pm.  
 
Canolfan Myfyrwyr Israddedig 

Mae’ Ganolfan Myfyrwyr Israddedig yn yr Ysgol Ddeintyddol ar Lawr 1, adain weinyddol – Ystafell 128.  
Rydym ni ar agor 8.00am – 5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener. 
 
Biosciences contact details:- 
 
Gwybodaeth am Gyrsiau 
Dr T P Higgins 
Year 1 BDS Course Leader 
Rhif Ffôn:  029 2087 6055 
Ebost: HigginsTP1@cardiff.ac.uk  
 
Amserlennu  
Miss Anita Edwards 
Rhif Ffôn:  029 2087 4119 
Email:   EdwardsA25@cardiff.ac.uk 
 

Dental School contact details:- 
 
Gwybodaeth am Gyrsiau 
Mr Paul Milward 

Year 1 BDS Course Leader 

Rhif Ffôn:  029 2251 0640 

Ebost: Milward@cardiff.ac.uk 
 
Amserlennu 
Mrs Cheryl Moorcraft 
Rhif Ffôn:  029 2074 8366 
Email:  MoorcraftCL@cardiff.ac.uk  
 

http://www.cardiff.ac.uk/cy/new-students/when-you-arrive/school-induction
http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/accommodation
http://www.cardiff.ac.uk/cy/visit/map
mailto:HigginsTP1@cardiff.ac.uk
mailto:EdwardsA25@cardiff.ac.uk
mailto:MoorcraftCL@cardiff.ac.uk


 

 

Ymholiadau Cyffredinol  
Swyddfa Addysg 
Rhif Ffôn: 029 2087 5883 
Ebost: OfficeUG@caerdydd.ac.uk 
 
 

Ymholiadau Cyffredinol 
Canolfan Myfyrwyr Israddedig  
Rhif Ffôn: 029 2074 2468 
Ebost: dentaloffice@cardiff.ac.uk  
 
 

 

mailto:OfficeUG@caerdydd.ac.uk
mailto:dentaloffice@cardiff.ac.uk

