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Mae’n llywio ein strwythur rheoli a’r penderfyniadau ariannol a wnawn. Bydd yn 
ein galluogi i ddatblygu a symud ymlaen er mwyn bod yn Ysgol Deintyddol gadarn, 
arloesol a blaenllaw sy’n seiliedig ar raglenni addysgol rhagorol a rhagoriaeth 
ymchwil.

Rydym eisiau denu’r goreuon a chynnig y gorau trwy ein rhaglenni a’n 
hamgylchedd ymchwil, ac mae’r strategaeth hon yn cyd-fynd â strategaeth 
Prifysgol Caerdydd ‘Y Ffordd Ymlaen.’ Mae’n cwmpasu Addysg, Gwaith Ymchwil a 
Strategaethau Arloesedd yr Ysgol Deintyddiaeth.

Yr Egwyddorion
 
Mae’r weledigaeth a’r cynllun strategol cysylltiedig yn llywio ein 
penderfyniadau a’n camau gweithredu. Mae’n llunio’r rhaglenni 
addysgol rydym yn eu darparu, y gwaith ymchwil rydym yn ei wneud 
ac effaith y gwaith ymchwil hwn.



Ein Cenhadaeth 

Ein cenhadaeth yw cynnig 
amgylchedd ar gyfer myfyrwyr, 
gwyddonwyr, clinigwyr a 
gweithwyr proffesiynol er mwyn 
iddynt ragori mewn gwaith 
ymchwil, addysg a gofal clinigol 
o’r radd flaenaf.

Drwy ganolbwyntio ar ragoriaeth, ein nod 
yw cynnig cwricwlwm arloesol o ansawdd 
uchel er mwyn datblygu gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol myfyriol ar gyfer y tîm 
deintyddol amlddisgyblaethol, a chynnal gwaith ymchwil o ansawdd uchel, trosiad-
ol a dylanwadol ar sail y gwyddorau sylfaenol. Byddwn yn darparu gofal o ansawdd 
uchel i gleifion mewn amgylchedd proffesiynol, cyfeillgar a chefnogol ac yn ymgy-
sylltu’n barhaus â’r GIG, cymunedau lleol, y llywodraeth a diwydiant er mwyn hybu 
arloesedd mewn gwaith ymchwil ac addysg glinigol.

Ein Gweledigaeth

• Gyson ymysg y pum Ysgol 
Deintyddol uchaf yn y DU ar 
gyfer addysg a gwaith ymchwil 
fel y caiff ei fesur gan The 
Times and Guardian Good 
University Guides

• Cyflawni gwaith ymchwil 
blaenllaw a dylanwadol 
ym maes iechyd y geg a 
gwyddorau clinigol trosiadol fel 
y caiff ei fesur drwy gyhoeddi 
allbynnau ymchwil rhyngwladol 
ragorol ac achosion effaith 
ymchwil

• Darparu rhaglenni addysgol 
arloesol ac ysbrydoledig ar 
gyfer ein myfyrwyr

• Cynhyrchu clinigwyr ac 
ymchwilwyr rhagorol er mwyn 
gwella iechyd y geg ymysg pobl 
Caerdydd, Cymru, y DU ac yn 
fyd-eang

• Cynnig amgylchedd cefnogol a 
dynamig i’n holl staff er mwyn 
iddynt wireddu eu potensial

 

Ein Huchelgais



Ein Partneriaid

•  Coleg y Gwyddorau Biofeddygol 
a Bywyd

• Bwrdd Deintyddol Clinigol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro

•  Rhwydweithiau a Sefydliadau 
Ymchwil y Brifysgol

• Addysg a Gwella Iechyd Cymru  
(HEIW)

• Llywodraeth Cymru

• Byrddau Iechyd 
Prifysgol Allgymorth ac 
Ymddiriedolaethau ar draws 
Cymru a Lloegr

• Cydweithwyr Ymchwil 
Diwydiannol

Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n rhanddeiliaid allanol a phartneriaid 
er mwyn hybu ein rhaglenni addysgol ac ymchwil a chryfhau ein 
partneriaethau strategol er lles Cymru a’r DU.



• Byddwn yn cynnal rhagoriaeth 
yn ein gwaith o addysgu ar 
draws ein holl raglenni. Bydd 
ein haddysg ddeintyddol 
israddedig yn denu’r myfyrwyr 
gorau ac yn cynhyrchu’r 
graddedigion gorau er mwyn 
sicrhau dyfodol y gweithlu 
deintyddol yng Nghymru 
a’r DU a chyflawni 100% o 
gyflogadwyedd ar ôl graddio

• Byddwn yn ymgorffori 
proffesiynoldeb, gofal i gleifion 
ac ysgolheictod ar draws ein 
cwricwla ac yn sicrhau bod y 
tîm deintyddol a’r gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol 
ehangach yn integreiddio 
drwy gynnig addysg 
ryngbroffesiynol, asesiadau 
cadarn a phriodol ac adborth 
manwl

• Byddwn yn parhau i ddenu 
a throsi’r ansawdd uchaf o 
fyfyrwyr clinigol ôl-raddedig 
o bedwar ban byd, er mwyn 
iddynt ddod yn arweinwyr 
arbenigol a phroffesiynol y 
dyfodol. Byddwn yn cynyddu 
nifer y myfyrwyr ôl-raddedig 
a addysgir yn unol â Y Ffordd 
Ymlaen

• Byddwn yn denu gwyddonwyr 
ôl-radd o ansawdd uchel ac yn 
cynhyrchu ymchwilwyr myfyriol 
drwy roi cyfleoedd i fyfyrwyr 
ymgysylltu â phrosiectau 
ymchwil cystadleuol ac o 
ansawdd uchel.

• Byddwn yn datblygu ac yn 
ymgysylltu â thechnolegau 
dysgu digidol arloesol a 
pherthnasol er mwyn gwella 
a rhoi’r profiad dysgu gorau 
posibl i’n myfyrwyr.

Ein Haddysg a’n Myfyrwyr 



Byddwn yn ceisio cynyddu ein 
gwobrau ymchwil allanol blynyddol 
er mwyn cefnogi a chyfrannu at 
Strategaeth Y Ffordd Ymlaen y 
Brifysgol drwy ganolbwyntio ar 
ein cryfderau ymchwil, amrywio 
ein portffolio cyllid ac ehangu ein 
cysylltiadau â phartneriaid allanol.

Byddwn yn ceisio gwneud yn siŵr bod 
ein hallbynnau ymchwil yn 3* a 4* 
o ran ansawdd ymchwil (fel y caiff ei 
fesur gan REF) ac yn rhoi pwyslais ar 
ragoriaeth. Drwy adeiladu ar ein rhagoriaeth sydd wedi ennill ei phlwyf, byddwn 
yn chwarae rhan fwy amlwg yn rhwydweithiau ymchwil, canolfannau rhagoriaeth 
a sefydliadau ymchwil Prifysgol Caerdydd ac yn cynyddu ein hymgysylltiad â 
diwydiant.

Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, canolfannau 
rhagoriaeth a sefydliadau ymchwil, yn ogystal â chynyddu ein hymgysylltiad â 
diwydiant. Byddwn yn ceisio cynyddu nifer y myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a 
defnyddio ein cyrsiau MSc fel model 1+3 (1 flwyddyn Meistr, 3 blynedd PhD). 

Rydym yn ymdrechu i wella canlyniadau ein gwaith ymchwil er mwyn cynyddu ein 
cyhoeddiadau 3* a 4*(fel y caiff ei fesur gan REF) drwy wneud mwy o gydweithio â 
grwpiau ymchwil blaenllaw yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

 

Byddwn ymysg y pum Ysgol Deintyddol uchaf o ran rhagoriaeth 
ymchwil fel y’i mesurir gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Iechyd y 
Cyhoedd

Epidemioleg 
ac Ymchwil 

Glinigol 
Gymhwysol

Grŵp 
Ymchwilio 

i Drais 

Uned 
Gwybodaeth 

Iechyd Geneuol 
Cymru

Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Imiwnoleg, 
Heintiau 

a Llid

Clefydau 
Microbaidd

Grŵp 
Therapiwteg 

Uwch

Biosystemau
Integreiddiol

Bôn Gelloedd, 
Atgyweirio 
Clwyfau ac 

Adfywio

Bioleg 
Matrics ac 
Atgyweirio 

Meinweoedd
Grŵp

 Meinweoedd 
Mwyneiddiad



Drwy ddatblygu ein llwyddiant ymhellach, byddwn yn adeiladu ar ein cytundebau 
presennol gyda’n sefydliadau partner yn Tsieina er mwyn cynyddu ein gwaith 
recriwtio myfyrwyr ôl-raddedig a’n cyfleoedd cyfnewid ar gyfer myfyrwyr a staff

Byddwn yn amrywio ein marchnad ryngwladol ar gyfer recriwtio myfyrwyr ôl-raddedig, 
er mwyn lleihau ein dibyniaeth ar wledydd penodol a chynyddu ein gwaith o recriwtio 
myfyrwyr tramor. Byddwn yn gwneud hyn drwy gysylltiadau â sefydliadau cydweithwyr 
a llysgenadaethau tramor.

Byddwn yn gweithio gyda Deon y Coleg Rhyngwladol er mwyn datblygu cytundebau 
newydd mewn meysydd perthnasol ar gyfer ein rhaglenni ymchwil a chlinigol / rhai 
nad ydynt yn glinigol (Xiamen, KU Leuven).

Mae gan yr Ysgol enw da rhagorol yn rhyngwladol ym meysydd 
cyfnewid myfyrwyr, partneriaethau sefydliadol ac ehangder 
byd-eang. Bydd ein gweithgareddau ymgysylltu rhyngwladol yn 
fuddiol i’n rhaglenni addysgol a’n gweithgarwch ymchwil fel ei gilydd. 

Ymgysylltu Rhyngwladol



Byddwn yn sicrhau llesiant pob aelod o staff, yn hyrwyddo mentora staff ac yn 
cefnogi staff yn ystod cyfnodau o straen a phwysau drwy ofalu bod eu rheolwyr 
llinell yn eu cefnogi’n briodol. Bydd creu’r ‘Staff Hwb’ yn cynnig amgylchedd i staff i 
ffwrdd o’r ddesg, y labordy a’r clinig.

Byddwn yn cydnabod perfformiad staff drwy’r broses Adolygu a Datblygu 
Perfformiad flynyddol sy’n canolbwyntio ar wella perfformiad er mwyn gwella 
potensial drwy bennu amcanion clir a chynnal trafodaethau interim yn rheolaidd.

Bydd perfformiad rhagorol yn cael ei gydnabod drwy enwebiadau i’r Cynllun 
Gwobrau Cyfraniad Rhagorol (OCAS) blynyddol a’r Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth. 
Bydd yr Ysgol yn weithredol wrth gefnogi’r broses o gael dyrchafiad er mwyn 
sicrhau bod staff wedi’u paratoi’n llawn.

Byddwn yn datblygu strategaeth gyfathrebu glir i staff er mwyn sicrhau bod y 
broses o wneud penderfyniadau yn dryloyw.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd cefnogol ar gyfer ein staff 
er mwyn iddynt wireddu eu potensial, adnabod y rôl sydd ganddynt yn 
yr Ysgol a’u cefnogi i gymryd perchenogaeth dros eu gyrfa. 

Bydd yr uwch dîm rheoli yn cynllunio arian yn 
gadarn ac yn llywodraethu’n bwyllog er mwyn 
sicrhau sefydlogrwydd ariannol a galluogi’r Ysgol 
i gynnig ei rhaglenni ac ymateb i gyfleoedd ar sail 
achosion unigol.

Cynaliadwyedd a Datblygiad

Byddwn yn datblygu  ein seilwaith addysgu ac ymchwil er mwyn 
cynnig amgylchedd o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr a’n staff wireddu 
eu potensial.

Llesiant Staff a Cholegoldeb

dentalhos@cardiff.ac.uk 

+44 (0)29 2074 2470

www.caerdydd.ac.uk/dentistry
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