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Datgelwch
eich potensial
Ewch â’ch addysg ymhellach drwy ymuno
ag Ysgol arloesol a theuluol ei naws.
Ymunwch ag Ysgol Deintyddiaeth
sydd ymhlith tair orau’r Complete
University Guide 2020, sy’n seiliedig
ar ystod o fesurau, gan gynnwys
boddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil
a rhagolygon graddedigion.
Mae gan yr Ysgol Deintyddiaeth enw da
am ragoriaeth ei haddysgu, ei hymchwil
a’i gofal clinigol, a hanes o addysg ôlraddedig ers dros 40 mlynedd.
Mae ein rhaglenni a’n graddau ymchwil
wedi’u cynllunio i’ch herio chi’n
academaidd ac yn glinigol, gan roi’r
ddealltwriaeth a’r gallu i chi lwyddo yn
eich gyrfa yn y dyfodol.
Ar hyn o bryd, mae gennym bortffolio o
bum rhaglen ôl-raddedig a addysgir, sy’n
cynnig graddau meistr i ddeintyddion
mewn Deintyddiaeth Glinigol,
Mewnblanoleg ac Orthodonteg, ac i
ddeintyddion a gwyddonwyr mewn
Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth
Atffurfiol, a Bioleg y Geg. Mae'r
rhaglenni hyn yn darparu hyfforddiant
clinigol ac academaidd o ansawdd uchel
ar gyfer myfyrwyr cartref a thramor.
Mae gennym ddiwylliant ymchwil
ôl-raddedig bywiog, sy’n cynnig ystod
o gymwysterau gradd ymchwil gan
gynnwys PhD ac MPhil ar draws sawl
thema ddiddorol, gan gynnwys; Iechyd
Deintyddol y Cyhoedd a Chlefydau
Microbaidd.
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Mae enw da’r Ysgol wedi cynyddu
drwy fuddsoddiad sylweddol yn ein
cyfleusterau, gan gynnwys ailwampio
ein labordai ymchwil, ailwampio’r
llyfrgell ddeintyddiaeth ar y safle
a datblygu ystafelloedd astudio ôlraddedig pwrpasol.
Mae ein haddysgu yn flaengar ym maes
addysg deintyddiaeth, hyfforddiant
clinigol ac ymchwil, a bydd gennych
gyfle i weithio gydag arweinwyr yn
eu meysydd perthnasol, ac i ddysgu
ganddynt. Bydd gennych fynediad at
rai o’r cyfleusterau clinigol, addysgol
ac ymchwil gorau mewn unrhyw ysgol
deintyddiaeth yng ngwledydd Prydain.
Byddwch yn rhan o gymuned ôlraddedig ehangach Prifysgol Caerdydd,
sy’n aelod o Grŵp Russell, grŵp dethol
o’r prifysgolion mwyaf dwys o ran
ymchwil yng ngwledydd Prydain. Bydd
gennych fynediad at holl gyfleoedd a
chyfleusterau prifysgol a ddyfarnwyd
fel yr Ysgol Deintyddiaeth Orau yng
ngwledydd Prydain yn Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.
Mae hyn oll mewn amgylchedd
cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol yn
Ysgol ac Ysbyty Deintyddol y Brifysgol
yng Nghaerdydd, lle rydym yn gwneud
popeth posib i sicrhau eich bod yn cael
y profiad gorau un ac yn cyflawni eich
uchelgais academaidd a chlinigol.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Ysgol Deintyddiaeth
yng nghanol Caerdydd
Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd yw’r unig Ysgol
Deintyddiaeth yng Nghymru, ac mae’n cynnig cyfle i chi
gymryd cam nesaf eich gyrfa.
Lleoliad
Mae’r Ysgol wedi'i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y
Brifysgol ar Gampws Prifysgol Caerdydd ym Mharc
y Mynydd Bychan, ac mae'n rhannu'r safle gydag
Ysbyty Athrofaol Cymru, yr ysbyty prifysgol mwyaf
ond dau yng ngwledydd Prydain. Mae’r Ysgol yn
elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae
cyfagos, ac nid yw ond dwy filltir o ganol y ddinas.

Er ei bod wedi’i lleoli mewn ysbyty mawr, mae
cymuned glòs gan yr Ysgol, gyda phoblogaeth
ôl-raddedig o oddeutu 50 o fyfyrwyr cofrestredig.
Mae ystafelloedd ôl-raddedig pwrpasol ar gael
at ddefnydd ein myfyrwyr. Mae gennym dîm ôlraddedig pwrpasol hefyd, sy’n eich cefnogi ac yn
sicrhau eich bod teimlo’n gartrefol o’r diwrnod
cyntaf un.

Cyfleusterau
Mae clinigau deintyddol o’r radd
flaenaf ar gael ledled yr Ysgol, sy’n
hwyluso addysgu o’r gadair ochr
mewn amgylchedd proffesiynol a
gofalgar. Mae gan ein labordai clinigol
y dechnoleg CAD-CAM ddiweddaraf, a
chyfleusterau argraffu tri dimensiwn
ar gyfer prosthesisau mewneneuol.
Cwblhawyd gwaith ailwampio gwerth
£2.2 miliwn ar ein cyfleusterau
addysgu cyn-glinigol (pennau ffug)
hefyd yn ddiweddar.
Mae lloriau uchaf yr Ysgol a’r Ysbyty
Deintyddol yn gartref i’n labordai
ymchwil pwrpasol, sy’n darparu
mynediad at yr holl ddeunyddiau a’r
offer sydd eu hangen i gynnal ymchwil
biolegol, clinigol a throsiadol sy’n
gystadleuol ar lefel rhyngwladol.
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Gweithio gyda'n gilydd

Cyswllt cleifion

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r
Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn
hwyluso mynediad at ystod eang o
gleifion y mae eu hanghenion gofal
clinigol yn addas ar gyfer cyflawni
addysgu clinigol arbenigol ac uwch.

Gan ein bod ni wedi’n lleoli mewn
ysbyty gweithredol, byddwch yn cael
eich amgylchynu’n syth gan y cyhoedd,
gweithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr.
Mae ein haddysg gofal iechyd flaengar
wedi’i hintegreiddio gyda gofal cleifion
a chyfleusterau ymchwil blaengar,
sydd oll wedi’u lleoli yn ein canolfan
ymchwil ac addysgu nodedig. Caiff staff
academaidd a chlinigol yr Ysgol eu
cydnabod fel arbenigwyr yn eu maes,
ac maent yn darparu gwasanaethau
clinigol gwerthfawr i bobl Cymru, yn
ogystal â chyflawni eu cyfrifoldebau
academaidd.

Drwy gydweithio, byddwn yn eich
grymuso i gymryd y cam nesaf yn eich
gyrfa; camwch drwy’n drysau i ganfod
lle gallwch chi wneud effaith.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Ein hymchwil
Mae ein hymchwil, sy’n adnabyddus yn fyd-eang, yn elwa’n fawr ar
y llif parhaus o wybodaeth rhwng y clinigwyr a’r gwyddonwyr. Rydym
bob amser yn ymdrechu i wneud datgeliadau pwysig sy’n helpu i
siapio dyfodol iechyd a llesiant yn y gymdeithas.
ASTUDIAETH ACHOS

Gwên am Byth
Cynhaliodd Maria Morgan, Uwch Ddarlithydd
Iechyd Deintyddol y Cyhoedd ym Mhrifysgol
Caerdydd ac arweinydd Uned Gwybodaeth
Iechyd Geneuol Cymru, arolwg cychwynnol
a oedd yn dangos bod angen mynd i’r afael
â lefelau sylweddol o hylendid gwael y geg
mewn cartrefi gofal, ynghyd â’r angen am
driniaethau deintyddol nad yw’n cael ei
ddiwallu sy’n effeithio’n uniongyrchol ar
fywydau’r preswylwyr.
Gyda chamau gweithredu trawsddisgyblaethol
gan Lywodraeth Cymru i gefnogi hylendid y
geg mewn cartrefi gofal, rhoddwyd ymyriadau

ar waith mewn dros 200 o gartrefi gofal yng
Nghymru. Mae hyn wedi arwain at hyfforddi
dros 3,500 o staff mewn cartrefi gofal o ran
rheoli hylendid geneuol eu preswylwyr, ac
wedi creu 328 o hyrwyddwyr gofal y geg a
hyfforddwyd gan y Gwasanaeth Deintyddol
Cymunedol. Erbyn hyn, mae gan oddeutu
hanner y preswylwyr yn y cartrefi gofal
perthnasol asesiad risg o iechyd y geg a
chynllun gofalu am y geg ar waith.
Mae’r GIG yn Lloegr wedi defnyddio’r gwaith
ymchwil i greu asesiadau o anghenion iechyd
ac i lywio canllawiau NICE (2015) ar iechyd y
geg. Mae hefyd wedi cael sylw rhyngwladol,
gydag arolygon tebyg yn cael eu cynnal yng

ASTUDIAETH ACHOS

Beth sydd mewn gwên?
Mae ein hwynebau’n ganolog i’n hymdeimlad
o hunaniaeth. Maen nhw’n bwysig o ran
eu swyddogaeth ac i fynegi emosiwn
Mae archwilio dynameg gwên yn bwnc
ymchwil parhaus yn y maes orthodontig a
phrosthodontig, ac mae estheteg y wên yn
agwedd allweddol ar yr ymchwil yn y meysydd
hyn. Ystyriwyd data siâp 3D dynamig (fideo)
o bob cam o wên o sampl o 60 o oedolion o
Brydain.
Roedd tua 100-250 o fframiau yn y data
fideo, a gipiwyd yn ystod pob cam o wên
pob gwrthrych. Mae’r dull dadansoddi prif
gydrannau aml-lefel (mPCA) yn ddull ystadegol
sy’n ein galluogi i gael mewnwelediad
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gwerthfawr i’r dylanwadau amrywiol (e.e. rhyw,
ethnigrwydd) a all effeithio ar siâp wyneb 3D,
gan fod dylanwadau penodol wedi’u hynysu ar
lefelau penodol o’r model aml-lefel. Nodwyd
cylchred glir yng nghanlyniadau mPCA ar gyfer
y data hyn, a gwelsom fod saith cam i wên
(gan gynnwys camau gorffwys cyn ac ar ôl
gwenu), sef: gorffwys cyn gwên, cychwyniad
1 (cyflymu), cychwyniad 2 (arafu), brig,
cychwyniad 1 (cyflymu), cychwyniad 2 (arafu),
a gorffwys ar ôl gwên.
Gellir dyfalu bod y Mona Lisa yn debygol o
fod un ai ar gam cychwyniad 1 (cyflymu) neu
gychwyniad 2 (arafu). Mae’r ymchwil hwn
yn bwysig gan ei fod yn dangos bod mPCA
yn darparu dull dichonadwy o drin data siâp
deinamig, ynghyd â’n helpu ni i ddeall yr hyn
sydd mewn gwên.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Deintyddiaeth Glinigol - Endodontoleg (MClinDent)

Deintyddiaeth Glinigol - Endodontoleg
(MClinDent)
Mae’r rhaglen hon, sy’n dair blynedd o hyd, yn gyfle i chi dderbyn
hyfforddiant arbenigol amser llawn mewn Endodontoleg.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i wella eich sgiliau
dysgu gydol oes, cynorthwyo i ddatblygu arfer
yn seiliedig ar dystiolaeth, datblygu uwch
sgiliau clinigol er mwyn eich galluogi i ddod
yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg, a,
thrwy gaffael gwybodaeth ymchwil, meithrin
sgiliau a chynhyrchu prosiect ymchwil, hwyluso
datblygiad gyrfaol pellach.

Sut caiff y rhaglen ei strwythuro?
Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd tair blynedd,
amser llawn. Mae’r flwyddyn gyntaf a’r ail yn
cynnwys pedwar modiwl 30 credyd y flwyddyn,
ac mae costau’r flwyddyn derfynol yn cynnwys
dau fodiwl 30 credyd ac un modiwl traethawd
hir 60 credyd. Mae dyfarniadau ymadael ar
gael i fyfyrwyr sy’n cwblhau’r flwyddyn gyntaf
(Tystysgrif Ôl-raddedig) neu’r flwyddyn gyntaf a’r
ail (Diploma Ôl-raddedig) yn llwyddiannus.

Sut byddaf yn cael fy addysgu?
Mae’r dulliau a ddefnyddir drwy’r rhaglen yn
cynnwys dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno
mewn grwpiau bach i annog dull dysgu sy’n
seiliedig ar broblemau, cyfarwyddyd ac
addysgu clinigol, monitro a chefnogaeth ar
gyfer y portffolio clinigol, adolygiadau achos a
thrafodaethau, darllen beirniadol dan arweiniad,
a chlybiau cyfnodolion ac arweiniad ymchwil
unigol.
Caiff sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd
eu hasesu drwy gydol y cwrs tair blynedd hwn,
gan ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol.
Bydd arholiadau crynodol neu fwy ffurfiol yn cael
eu cynnal ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

“

Gofynion mynediad
Ar hyn o bryd, dim ond i fyfyrwyr deintyddiaeth
ôl-raddedig rhyngwladol y mae’r rhaglen ar agor,
ac mae gofyn am BDS/DDS neu gyfwerth, o leiaf
dwy flynedd o brofiad clinigol ôl-raddedig, ac
ymrwymiad i ddatblygu sgiliau clinigol i safonau
uchaf Endodontoleg.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn ymarferwyr
deintyddol cofrestredig yn eu gwlad gartref, a
bydd gofyn iddynt gydymffurfio â chliriad Iechyd
Galwedigaethol y Brifysgol ac Ymddiriedolaeth y
GIG Caerdydd a’r Fro a’r Brifysgol, gan gynnwys
Gweithdrefnau a allai Arwain at Gysylltiad (EPP).
Yn ogystal, bydd gofyn i’r ymgeiswyr ddarparu
Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS) neu
Dystysgrif Ymddygiad Da o’u gwlad gartref. Mae’n
rhaid i ymgeiswyr o dramor ddarparu tystiolaeth
o’u hyfedredd yn y Saesneg, gyda sgôr IELTS
cyffredinol o 7.0 neu’n uwch (gyda lleiafswm
is-sgôr o 6.5 yn y pedair adran) - mae’n rhaid
gwneud y prawf hwn o fewn dwy flynedd i
ddechrau astudio.
Fel arfer, bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn
cyfweliad dros y ffôn fel rhan o’r broses ymgeisio.

Roedd Prifysgol Caerdydd wastad ar y blaen gyda’u rhaglenni deintyddiaeth
arweiniol, a dyna oedd fy newis cyntaf yn ddi-os ar gyfer fy ngradd ôl-raddedig.
Des i yma i arbenigo mewn Endodontoleg, ac fe adewais i dair blynedd yn
ddiweddarach yn barod i daclo fy newis faes yn hyderus. Ar hyn o bryd rwy’n
arwain fy nghlinig deintyddol yn fy ngwlad gartref, Oman, lle rwy’n arwain tîm o
dros 30 o staff cyswllt aml-ddisgyblaeth. Ces amser wrth fy modd ym Mhrifysgol
Caerdydd gan fod cyfleusterau da yno i ddysgu ac astudio, dyma’r gyfadran
addysgu fwyaf cymwys, ac mae awyrgylch cyfeillgar iawn yno. Yr hyn wnes i ei
fwynhau fwyaf oedd gweithio ar achosion anodd i benderfynu ar y triniaethau
gorau ar gyfer cleifion bodlon.

”

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, cewch gymhwyster
MClinDent mewn Endodontoleg gan
Brifysgol Caerdydd a byddwch yn
gymwys i sefyll arholiad Aelodaeth
Endodontoleg (MEndo) Coleg Brenhinol
y Llawfeddygon yng Nghaeredin.

Ammar Almassan, Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol (Endodonteg)
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Deintyddiaeth Glinigol - Prosthodonteg (MClinDent)

Deintyddiaeth Glinigol - Prosthodonteg
(MClinDent)
Mae’r rhaglen hon, sy’n dair blynedd o hyd, yn gyfle i chi dderbyn
hyfforddiant arbenigol amser llawn mewn Prosthodonteg.
MClinDent arall
Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i wella eich sgiliau
dysgu gydol oes, cynorthwyo i ddatblygu arfer
yn seiliedig ar dystiolaeth, datblygu uwch
sgiliau clinigol er mwyn eich galluogi i ddod yn
fono-arbenigwr mewn Prosthondonteg sefydlog
a symudol, a, thrwy gaffael gwybodaeth
ymchwil, meithrin sgiliau a chynhyrchu prosiect
ymchwil, hwyluso datblygiad gyrfaol pellach.

Sut caiff y rhaglen ei strwythuro?
Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd tair blynedd,
amser llawn. Mae’r flwyddyn gyntaf a’r ail yn
cynnwys pedwar modiwl 30 credyd y flwyddyn, ac
mae’r flwyddyn derfynol yn cynnwys dau fodiwl
30 credyd ac un modiwl traethawd hir 60 credyd.
Mae dyfarniadau ymadael ar gael i fyfyrwyr
sy’n cwblhau’r flwyddyn gyntaf (Tystysgrif Ôlraddedig) neu’r flwyddyn gyntaf a’r ail (Diploma
Ôl-raddedig) yn llwyddiannus.

Sut byddaf yn cael fy addysgu?

Gofynion mynediad

Mae’r dulliau a ddefnyddir drwy’r rhaglen yn
cynnwys dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno
mewn grwpiau bach i annog dull dysgu sy’n
seiliedig ar broblemau, cyfarwyddyd ac
addysgu clinigol, monitro a chefnogaeth ar
gyfer y portffolio clinigol, adolygiadau achos a
thrafodaethau, darllen beirniadol dan arweiniad,
a chlybiau cyfnodolion ac arweiniad ymchwil
unigol.

Ar hyn o bryd, dim ond i fyfyrwyr deintyddiaeth
ôl-raddedig rhyngwladol y mae’r rhaglen ar agor,
ac mae gofyn am BDS/DDS neu gyfwerth, o leiaf
dwy flynedd o brofiad clinigol ôl-raddedig, ac
ymroddiad i ddatblygu sgiliau clinigol i’r safonau
uchaf ym maes Prosthodonteg.

Caiff sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd
eu hasesu drwy gydol y cwrs tair blynedd hwn,
gan ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol.
Bydd arholiadau crynodol neu fwy ffurfiol yn cael
eu cynnal ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

“

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn ymarferwyr
deintyddol cofrestredig yn eu gwlad gartref, a
bydd gofyn iddynt gydymffurfio â chliriad Iechyd
Galwedigaethol y Brifysgol ac Ymddiriedolaeth y
GIG Caerdydd a’r Fro a’r Brifysgol, gan gynnwys
Gweithdrefnau a allai Arwain at Gysylltiad
(EPP). Yn ogystal, bydd gofyn i’r ymgeiswyr
ddarparu Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS)
neu Dystysgrif Ymddygiad Da o’u gwlad gartref.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr o dramor ddarparu
tystiolaeth o’u hyfedredd yn y Saesneg, gyda
sgôr IELTS cyffredinol o 7.0 neu’n uwch (gyda
lleiafswm is-sgôr o 6.5 yn y pedair adran) - mae’n
rhaid gwneud y prawf hwn o fewn dwy flynedd i
ddechrau astudio.
Fel arfer bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn
cyfweliad dros y ffôn fel rhan o’r broses ymgeisio.

Rwy’n falch iawn o fod wedi ymrestru yn y Rhaglen Meistr mewn Deintyddiaeth
Glinigol (Prosthondonteg) ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ei bod hi’n rhaglen sydd wedi’i
strwythuro’n dda ac sy’n cynnwys y tair disgyblaeth ddeintyddiaeth adferol. Yn ystod
y flwyddyn gyntaf, ces i gyfle i drin cleifion ag achosion cymhleth dan oruchwyliaeth
ymgynghorwyr medrus a phrofiadol iawn ym maes deintyddiaeth adferol. Mae'r Ysgol
yn meddu ar y dechnoleg ddiweddaraf ym maes deintyddiaeth a fydd yn eich helpu
i ddatblygu eich sgiliau yn eich gyrfa hir fel Prosthodontydd. Bydd bod yn fyfyriwr
graddedig o Brifysgol Caerdydd yn cynnig potensial mawr i mi ar gyfer datblygu’n
broffesiynol ac yn academaidd pan fyddaf yn dychwelyd i’m mamwlad. At hynny, mae
Caerdydd yn ddinas braf iawn, ac mae amgylchedd gwych yna ar gyfer myfyrwyr, ac
mae’r Cymry’n gyfeillgar iawn!
Ibrahim Aziz, Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol (Prosthondonteg)
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”

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, cewch gymhwyster MClinDent
mewn Prosthondonteg gan Brifysgol Caerdydd a
byddwch yn gymwys i sefyll arholiad Aelodaeth
Prosthondonteg (MProstho) Coleg Brenhinol y
Llawfeddygon yng Nghaeredin.

Byddwch yn cydweithio
mewn timau amlddisgyblaethol ac yn
trin cleifion bregus megis
cleifion gwefus a thafod
hollt, ac anomaleddau
deintyddol megis
hypodontia.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Orthodonteg (MScD)

Orthodonteg (MScD)
Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i roi hyfforddiant clinigol
ac academaidd i ddarpar arbenigwyr mewn Orthodonteg
Glinigol mewn amgylchedd hynod foddhaus a phroffesiynol.
Mae wedi’i sefydlu ers dros 40 mlynedd ac
mae’n un o raglenni hyfforddiant clinigol hynaf
y DU. Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau y mae eu
hangen arnoch i allu perfformio fel arbenigwr
cymwys mewn orthodonteg, gan ganolbwyntio
ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac
ymchwil angenrheidiol i ddarparu gofal priodol
i gleifion. Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu
hannog i sefyll yr arholiad Aelodaeth mewn
Orthodonteg.

gleifion, ac un sesiwn yr wythnos mewn clinigau
ar y cyd a chlinigau cleifion newydd. Dynodir un
sesiwn hanner diwrnod yr wythnos i addysgu
academaidd yn ystod tymor yr hydref a’r
gwanwyn, a chaiff tair sesiwn hanner diwrnod
eu hamserlennu ar gyfer ymchwil ac astudiaeth
bersonol yn ystor tymor yr hydref a’r gwanwyn.
Mae sesiwn ychwanegol ar gael ar gyfer ymchwil
yn ystod tymor yr haf, ac felly mae oddeutu 560
awr y flwyddyn ar gael ar gyfer ymchwil.

Sut caiff y rhaglen ei strwythuro?

Sut byddaf yn cael fy addysgu?

Mae’r cwrs yn gofyn am bresenoldeb amser llawn
am gyfnod o dair blynedd, a chynhelir yr arholiad
terfynol yn ystod gwanwyn y drydedd flwyddyn.

Darperir addysgu a chyfarwyddyd clinigol drwy
sesiynau strwythuredig, gan gynnwys seminarau,
astudiaethau achos a chyflwyniadau clinigol
rhyngweithiol, darllen beirniadol o dan arweiniad
a chlybiau cyfnodolion, cyflwyniadau fforwm
ymchwil ac arfarniadau clinigol o fethodolegau
ymchwil; arweiniad ymchwil unigol; presenoldeb
mewn cyfarfodydd rhanbarthol a chenedlaethol
perthnasol, a dysgu hunangyfeiriedig a chyflwyno
mewn fforymau bach i annog athroniaeth dysgu
sy’n seiliedig ar broblemau.

Mae’r cwrs yn cynnwys tair prif elfen: a) cwrs
a addysgir sy’n trin pynciau sy’n seiliedig ar
dystiolaeth ac sy’n gyson ag argymhellion
Ffederasiwn Orthodontyddion y Byd, canllawiau
Ewropeaidd a chenedlaethol; b) elfen glinigol
ymarferol yn rheoli annormaleddau dethol yn
ardal y dannedd a’r wyneb o dan oruchwyliaeth;
c) prosiect ymchwil a pharatoi traethawd hir.
Drwy gydol y rhaglen, bydd pob myfyriwr yn
treulio pum sesiwn glinigol hanner diwrnod
bob wythnos yn darparu gofal uniongyrchol i

Mae asesiadau crynodol a ffurfiannol drwy
gydol y rhaglen dair blynedd, a chaiff ymchwil ei
asesu ar ffurf traethawd hir terfynol yn y drydedd
flwyddyn.

“

Gofynion mynediad
Ar hyn o bryd, dim ond i fyfyrwyr deintyddol ôlraddedig y mae’r rhaglen ar agor, ac mae gofyn
am BDS/DDS neu gyfwerth, o leiaf dwy flynedd o
brofiad clinigol ôl-raddedig, a rhan 1 a/neu ran 2
o gymhwyster MFDS.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn ymarferwyr
deintyddol cofrestredig yn eu gwlad gartref, a
bydd gofyn iddynt gydymffurfio â chliriad Iechyd
Galwedigaethol y Brifysgol ac Ymddiriedolaeth y
GIG Caerdydd a’r Fro a’r Brifysgol, gan gynnwys
Gweithdrefnau a allai Arwain at Gysylltiad
(EPP). Yn ogystal, bydd gofyn i’r ymgeiswyr
ddarparu Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS)
neu Dystysgrif Ymddygiad Da o’u gwlad gartref.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr o dramor ddarparu
tystiolaeth o’u hyfedredd yn y Saesneg, gyda
sgôr IELTS cyffredinol o 7.0 neu’n uwch (gyda
lleiafswm is-sgôr o 6.5 yn y pedair adran) - mae’n
rhaid gwneud y prawf hwn o fewn dwy flynedd i
ddechrau astudio.
Fel arfer, bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn
cyfweliad dros y ffôn fel rhan o’r broses ymgeisio.

Y cwrs Orthodonteg MScD ym Mhrifysgol Caerdydd yw un o’r cyrsiau hynaf o’i
fath yng ngwledydd Prydain. Mae’n gwrs clodfawr, sydd â thîm o ymchwilwyr
gwych a grŵp amrywiol o gyn-fyfyrwyr nodedig, ac felly roedd yn ddewis gwych
i fi! Mwynheais i’r cwrs yn fawr oherwydd natur groesawgar y goruchwylwyr
a’r staff yn yr ysbyty. Oherwydd hyn, roedd yr amgylchedd gwaith yn brofiad
rhagorol ar lefel bersonol a phroffesiynol fel ei gilydd. Mae’r holl brofiad
anhygoel gyda chleifion yn golygu bod y rhaglen hon yn un o’r goreuon, heb os.
Masoumah Khuraibet, Orthodonteg
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Mae’r cwrs hwn yn cael
ei gydnabod at ddibenion
hyfforddiant gan Golegau
Brenhinol Aelodaeth
mewn Orthodonteg ar
gyfer arholiadau Caeredin
a Deugolegol.

Cyfleoedd i gael rhagor
o hyfforddiant mewn
ysbytai lleol cyfagos yn ne
Cymru gan ychwanegu at
ansawdd ac amrywiaeth
yr hyfforddiant clinigol a
gewch.

Bydd cwblhau’r
rhaglen yn
llwyddiannus yn
golygu y cewch
Radd Meistr mewn
Orthodonteg.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth

17

Mewnblanoleg (MSc)

Mewnblanoleg (MSc)
Mae’r rhaglen amser llawn hon sy’n flwyddyn o hyd wedi’i
chynllunio i roi dealltwriaeth eang o wyddor ac ymarfer clinigol
mewnblanoleg i fyfyrwyr o gefndir deintyddol proffesiynol.
Byddwch yn astudio’r wyddoniaeth
ddamcaniaethol trwy gynllunio triniaethau
adferol a chael profiad clinigol ymarferol
drwy reoli cleifion yn uniongyrchol sydd
angen prosthesisau sefydlog a symudol yn eu
mewnblaniadau. Bydd y cwrs yn hwyluso twf
proffesiynol a phersonol drwy ystod eang o
brofiadau clinigol uniongyrchol ac addysgol,
sydd wedi’u dylunio i fod yn gyfuniad addas
o sgiliau ar gyfer ymarfer mewnblanoleg
deintyddol. Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn
llwyddiannus, bydd gennych MSc mewn
Mewnblanoleg.

Sut caiff y rhaglen ei strwythuro?
Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd sy’n cynnwys
pedwar modiwl craidd a addysgir (Rhan Un) a
thraethawd hir (Rhan Dau). Yn Rhan Un, caiff
pob modiwl ei sgorio yn ôl credydau gyda 30
credyd lefel-M. Y modiwlau yw Methodolegau
Ymchwil, Bioleg Foleciwlaidd a Chellog,
Deintyddiaeth Adferol a Mewnblanoleg, a
ddarperir yn olynol dros gyfnod o 26 wythnos.

Ar ôl cwblhau’r gwaith cwrs a’r arholiadau yn
Rhan Un i lefel foddhaol, byddwch yn symud
ymlaen at Ran Dau y cwrs; y traethawd hir.
Bydd gofyn i chi gyflawni a chyflwyno prosiect
ymchwil yn seiliedig ar waith labordy neu waith
clinigol (60 credyd) i gael gradd Meistr mewn
Mewnblanoleg.
Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer dyfarniad
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Deintyddol
Adferol, mae’n rhaid eich bod wedi cwblhau
modiwlau un a thri y cwrs, a fydd yn rhoi’r
ddealltwriaeth a’r sgiliau deallusol, ymarferol
a throsglwyddadwy i chi sy’n briodol ar gyfer
cymhwyster mewn Ymarfer Deintyddol Adferol a’i
gymhwysiad ymarferol.

Sut byddaf yn cael fy addysgu?
Bydd y modiwlau a astudir yn cael eu haddysgu
drwy ddarlithoedd, seminarau a dysgu ar sail
prosiect, ynghyd ag addysgu clinigol helaeth.
Bydd sgiliau clinigol, ymarferol ac academaidd
yn cael eu hasesu drwy gydol y cwrs hwn gan
ddefnyddio asesiadau crynodol a ffurfiannol.
Bydd arholiadau crynodol a ffurfiannol yn cael eu
sefyll ar ddiwedd Rhan Un y rhaglen, cyn symud
ymlaen at yr elfen traethawd hir.

“

Gofynion mynediad
Dylai fod gan ymgeiswyr o leiaf radd 2:2 Baglor
mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol neu gyfwerth,
a dylent fod ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad
clinigol. Bydd gofyn i’r ymgeiswyr fod wedi
cwblhau unrhyw gwrs addysg neu hyfforddiant
presennol, a’u bod ar gael i astudio’n llawn amser
yng Nghaerdydd ar gyfer hyd y cwrs.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn ymarferwyr
deintyddol cofrestredig yn eu gwlad gartref, a
bydd gofyn iddynt gydymffurfio â chliriad Iechyd
Galwedigaethol y Brifysgol ac Ymddiriedolaeth y
GIG Caerdydd a’r Fro a’r Brifysgol, gan gynnwys
Gweithdrefnau a allai Arwain at Gysylltiad
(EPP). Yn ogystal, bydd gofyn i’r ymgeiswyr
ddarparu Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS)
neu Dystysgrif Ymddygiad Da o’u gwlad gartref.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr o dramor ddarparu
tystiolaeth o’u hyfedredd yn y Saesneg, gyda
sgôr IELTS cyffredinol o 7.0 neu’n uwch (gyda
lleiafswm is-sgôr o 6.5 yn y pedair adran) - mae’n
rhaid gwneud y prawf hwn o fewn dwy flynedd i
ddechrau astudio.
Fel arfer, bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn
cyfweliad dros y ffôn fel rhan o’r broses ymgeisio.

Mae MSc Mewnblanoleg Prifysgol Caerdydd yn cynnig
gwybodaeth eang am Fewnblanoleg adferol a llawfeddygol mewn
awyrgylch cyfeillgar sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae’n
brofiad bythgofiadwy a byddwn yn argymell y cwrs i bob deintydd!
Sofia Paikou, Mewnblanoleg

18

”

Byddwch yn trin
cleifion go iawn o
dan oruchwyliaeth
arbenigol.

Byddwch yn cymryd rhan
yn y sbectrwm llawn o
arferion mewnblannu
cyfoes lle cynhelir
pob math o impiadau
meinwe meddal ac
asgwrn.

Rheoli cleifion sydd
angen prosthesisau
sefydlog a symudol
yn uniongyrchol.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Bioleg y Geg (MSc)

Bioleg y Geg (MSc)
Nod yr MSc yw cynnig dealltwriaeth academaidd drylwyr o strwythur
a bioleg meinweoedd y geg a’u perthynas â microfflora’r geg yng
nghyd-destun ystod o glefydau deintyddol.
Sut caiff y rhaglen ei strwythuro?

Mae bioleg y geg yn ddisgyblaeth wyddonol
eang sy’n cwmpasu amrywiaeth o wyddorau
sylfaenol a chymhwysol. Mae gan ei addysgu
werth sylweddol mewn ymchwil trosiadol a
masnachol o ran trin clefydau deintyddol a
geneuol; clefydau sy’n gyffredin o hyd mewn
gwledydd sydd wedi datblygu a gwledydd sy’n
datblygu.
Mae gan ein cwrs bwyslais cryf ar addysgu
dealltwriaeth fiolegol gyfredol sy’n berthnasol
i ficrobioleg, bioleg meinweoedd cyswllt,
clefydau llidiol, canser a phrosesau datblygu
a thrwsio. Mae’r cwrs hwn yn cynnig
hyfforddiant ymchwil sylfaenol, ac erbyn hyn
mae hyn yn ddisgwyliedig os byddwch am
ddechrau rhaglen astudio PhD. Yn amodol ar
statws ffioedd, gallwch wneud cais ar gyfer
MSc Bioleg y Geg fel rhaglen astudio 1+3
mlynedd, gan barhau at raglen PhD yn yr Ysgol
ar ôl gael cymhwyster gradd Feistr.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pedwar modiwl a
addysgir sy’n ymdrin â Methodolegau Ymchwil,
Bioleg Foleciwlaidd a Chellog, Bôn-gelloedd
a Meddygaeth Atffurfiol a Pheirianneg
Meinweoedd: O’r cysyniad i ymarfer clinigol. Ar ôl
cwblhau’r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus,
gallwch ddechrau prosiect ymchwil pum mis, yn
cyfateb i arbenigedd academaidd yr Ysgol.

Sut byddaf yn cael fy addysgu?
Byddwch yn cael eich addysgu gan
academyddion ymchwil sydd o statws
rhyngwladol ac sydd â chyhoeddiadau a nodwyd
fel rhai 3* a 4* yn y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil diweddaraf (REF 2014), sy’n gosod
ein sefydliad yn un o’r safleoedd uchaf yng
ngwledydd Prydain.
Byddwch yn profi amgylchedd addysgu
cadarnhaol a rhyngweithiol. Bydd addysgu yn
bennaf ar ffurf academaidd, mewn grwpiau
bach a seminarau, gyda chyfle i gael trafodaeth
feirniadol a thasgau’n canolbwyntio ar y myfyriwr.

“

Asesir y cwrs hwn gydag arholiadau ysgrifenedig
ochr yn ochr â chyflwyniadau dan arweiniad
y myfyriwr, traethodau estynedig, a pharatoi
protocol prosiect ymchwil, a ddefnyddir i annog
dysgu hunangyfeiriedig a gwella sgiliau arfarnu
beirniadol a meddwl annibynnol.

Gofynion mynediad
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod ag o leiaf radd
Baglor megis BDS neu BSc anrhydedd mewn
pwnc deintyddol, clinigol perthynol, biofeddygol
neu gymhwyster rhyngwladol cyfwerth.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr o dramor ddarparu
tystiolaeth o’u hyfedredd yn y Saesneg, gyda
sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 neu’n uwch (gyda
lleiafswm is-sgôr o 5.5 yn y pedair adran).
Ni fydd gofyn i ymgeiswyr sydd wedi astudio
drwy gyfrwng y Saesneg neu sydd â gradd o
wledydd Prydain wneud prawf ffurfiol.

Ar ôl gorffen fy ngradd gyntaf mewn Hylendid a Therapi Deintyddol, dewisais gwblhau
MSc Bioleg y Geg. I fi, mae’r cwrs wedi bod yn eitha’ heriol, ond rydw i wedi ei fwynhau’n
fawr. Roedd yr astudio’n ddwys ond roedd yr hyn a ddysgon ni, a’r modd y cafodd y
darlithoedd eu cyflwyno, yn rhagorol. Roedd y gefnogaeth a pholisi drws agored yr holl
diwtoriaid yn hynod werthfawr. Un o fy hoff rannau o’r cwrs oedd integreiddio gyda
myfyrwyr MSc eraill wrth i ni ddatblygu teulu ôl-raddedig. Roedd fy mhrosiect ymchwil
pum mis yn edrych ar feysydd trydanol a sut/a oedden nhw’n achosi mudiad cyfeiriadol
mewn Bôn-gelloedd Bywion Dannedd (DPSCs). Edrychais ar ymateb celloedd unigol
a DPSCs clwstwr ar foltedd benodol i nodi a oedd y celloedd yn mudo. Mae’r cwrs
wedi caniatáu i fi gyflawni fy llawn botensial. Erbyn hyn rydw i wedi gorffen yr MSc
Bioleg y Geg, ac rydw i wedi dechrau rhaglen mynediad graddedig BDS Llawdriniaeth
Ddeintyddol.
Khushbu Morar, Bioleg y Geg
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Mae ein cwrs yn cynnig
addysgu dan arweiniad
ymchwil a thrafodaeth
ar fioleg cellog y geg
a microbioleg, i’ch
galluogi i ddatblygu barn
feirniadol.

Byddwch yn astudio
egwyddorion a
chymhwysedd
ystod o ddulliau a
thechnegau ymchwil i
wella’ch dehongliad
o ganfyddiadau
ymchwil,

Byddwch yn cyflawni
prosiectau ymchwil dan
oruchwyliaeth uwch
academyddion sydd â
chyhoeddiadau y cyfeirir
atynt yn rhyngwladol yn
eu meysydd ymchwil.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atffurfiol (MSc)

Peirianneg Meinweoedd a
Meddygaeth Atffurfiol (MSc)
Darperir y cwrs MSc llawn amser hwn gan glinigwyr a gwyddonwyr ymchwil a gaiff eu
hadnabod yn rhyngwladol, a’i nod yw darparu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ym
maes gwyddor ac ymarfer peirianneg meinweoedd a meddygaeth Atffurfiol.
Mae peirianneg meinweoedd a meddygaeth
Atffurfiol yn faes ymchwil rhyngddisgyblaethol,
sy’n cyfuno gwyddorau bywyd, bioddeunyddiau
a pheirianneg, gyda’r nod o adfywio, atgyweirio
neu amnewid celloedd, meinweoedd neu
organau sy’n afiach neu wedi’u difrodi. Mae’r
maes ymchwil yn gofyn am ddealltwriaeth o
ffisioleg mewn iechyd a chlefyd, wedi’i chyfuno
â dealltwriaeth o wyddoniaeth deunyddiau,
bioleg y bôn-gelloedd, a thechnolegau newydd
eraill i ddatblygu triniaethau clinigol anghellog
a chellog.
Mae angen triniaethau meddygol mwy
effeithiol gan fod y boblogaeth yn heneiddio ac
mae afiechydon cronig ar gynnydd. Felly, mae
angen ymchwilwyr peirianneg meinweoedd
hyfforddedig arnom sydd â’r sgiliau
angenrheidiol i gyflwyno'r technolegau hyn.

Sut caiff y rhaglen ei strwythuro?
Mae’r cwrs wedi’i rannu yn gydran a addysgir
(Cam 1) i gynnwys pedwar modiwl a chydran
ymchwil (Cam 2).

Sut byddaf yn cael fy addysgu?
Mae Cam 1 yn cynnwys addysgu mewn grwpiau
bach, sesiynau labordy, gweithdai rhyngweithiol,
tiwtorialau ac ymweliadau â chlinigau ysbyty
perthnasol a chwmnïau lleol sy’n rhan o waith
cynhyrchu peirianneg meinweoedd a therapïau
meddygaeth Atffurfiol. Mae'r modiwlau'n
cynnwys: Dulliau Ymchwil; Bioleg Foleciwlaidd a
Chellog; Bôn-gelloedd a Meddygaeth Atffurfiol; a
Pheirianneg Meinweoedd o’r Cysyniad i Ymarfer
Clinigol. Asesir modiwlau ar ffurf aseiniadau
ysgrifenedig, cyflwyniadau ac arholiadau ffurfiol.
Mae Cam 2 yn cynnwys prosiect ymchwil 5 mis
yn y labordy. Dewisir prosiectau gan fyfyrwyr
o blith pynciau a ddarperir gan oruchwylwyr
academaidd ar draws Athrofa Peirianneg
a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Mae
prosiectau blaenorol gan fyfyrwyr wedi bod
mewn meysydd ymchwil fel bioleg bôn-gelloedd,
cartilagau, esgyrn, y croen, meinweoedd y geg,
ffibrosis, bioddeunyddiau a chyflenwi cyffuriau.
Daw Cam 2 i ben gyda chyflwyno traethawd hir
a chyflwyno poster yng nghynhadledd flynyddol
CITER.

“

Byddwch yn meithrin ac yn datblygu sgiliau sy’n
benodol i beirianneg meinweoedd a meddygaeth
Atffurfiol, ynghyd â sgiliau cyflogadwyedd
cyffredinol. Drwy gydol y rhaglen, byddwch yn
datblygu sgiliau labordy technegol ac yn cael
cyfle i wella eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno.
Byddwch hefyd yn meithrin sgiliau casglu,
dadansoddi a dehongli data ansoddol a meintiol.

Gofynion mynediad
Mae gofyn bod gan ymgeiswyr radd israddedig
2:2 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol,
a gallent ddod o gefndir gwyddorau bywyd,
gwyddorau biofeddygol, gwyddorau fferyllol,
biobeirianneg neu glinigol (MBChB / MBBS /
BDS).
Mae’n rhaid i ymgeiswyr o dramor ddarparu
tystiolaeth o’u hyfedredd yn y Saesneg, gyda
sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 neu’n uwch (gyda
lleiafswm is-sgôr o 5.5 yn y pedair adran).
Ni fydd gofyn i ymgeiswyr sydd wedi astudio
drwy gyfrwng y Saesneg neu sydd â gradd o
wledydd Prydain wneud prawf ffurfiol.

Ar ôl gorffen fy ngradd Bagloriaeth mewn Biocemeg yn Sbaen, ro’n i’n chwilio am
faes mwy penodol a heriol. Megais ddiddordeb yn natblygiad meinwe drwy bioargraffu 3D, ac felly dewisais ganolbwyntio ar hyn. Roedd y cyfleusterau’n anhygoel,
ac roedd y staff bob amser yn barod i helpu ac yn agored i gwestiynau a syniadau
newydd. Yn fy mhrosiect i, ro’n i’n canolbwyntio ar ddatblygu bioinc â sail ffibrin, a’r
gobaith yw y bydd yn helpu i greu model o groen dynol. Roedd dylunio cyfansoddiad
y bioinc yma’n anodd, oherwydd doedd dim gwaith blaenorol wedi’i wneud arno
gyda model y bio-argraffydd a ddefnyddir yn y labordy, ond dyma oedd yn gwneud y
prosiect yn fwy diddorol a chyffrous byth i fi. Byddwn yn argymell y cwrs yma i unrhyw
un sydd â diddordeb mawr mewn ymchwil ac sy’n barod i ganolbwyntio ei yrfa ar faes
sy'n prysur ddatblygu gan y bydd yn cynnig llawer o gyfleoedd.
Gabriela Velásquez Díaz, Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atffurfiol
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Cewch eich addysgu
gan academyddion ar
draws rhwydwaith
rhyngddisgyblaethol
CITER a byddwch yn
elwa ar ymweliadau
diwydiannol a chlinigol.

Ein cwrs oedd y cyntaf
o'i fath yn y DU, ac
mae'n adeiladu ar
ragoriaeth ymchwil
Prifysgol Caerdydd ac
arbenigedd ymchwilwyr
peirianneg meinweoedd
ar draws CITER.

Datblygwch
brosiect pum mis
a chyflwyno poster
mewn cynhadledd
ymchwil leol.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Mae ein rhaglen ymchwil ôl-raddedig PhD yn cynnig cyfleoedd hyfforddi PhD
o astudio mecanweithiau sylfaenol clefydau, peirianneg meinweoedd,
ymagwedd therapiwtig drosiadol tuag at ymchwil epidemoleg, a thrais.
Ein nod yw hyfforddi ôl-raddedigion
cystadleuol a medrus, gyda rhagolygon gyrfaol
ardderchog ar gyfer y dyfodol. I gyflawni hyn,
byddwch yn cael eich goruchwylio gan dimau
academaidd profiadol, sy'n arwain ymchwil
yn eu meysydd. Mae'r prosiectau ymchwil
yn cyd-fynd ag arbenigedd ymchwil ein
goruchwylwyr.

Yr amgylchedd ymchwil
Mae ein holl fyfyrwyr yn gweithio mewn
amgylchedd ymchwil rhyngweithiol iawn,
sydd â’r nod o ddarparu cefnogaeth a
chydweithrediad gan ein staff academaidd,
ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth, tîm cymorth
technegol unigryw, a chyd-fyfyrwyr ôl-raddedig.
Caiff ein hymchwil hefyd ei gefnogi drwy
gyweithiau ymchwil niferus yn y Brifysgol, drwy
Gymru, gwledydd Prydain ac yn rhyngwladol.
Rydym yn darparu ardaloedd astudio personol
a labordai sy’n cynnig amgylchedd delfrydol i
gyflawni eich ymchwil. Bydd gennych fynediad
at offer arbenigol drwy’r Brifysgol a thrwy’r
cyfleuster Gwasanaethau Biodechnoleg
Canolog.

Strwythur y Rhaglen

Gofynion mynediad

Drwy weithio gyda goruchwylwyr, byddwch
yn cynnal prosiectau ymchwil gwreiddiol
dros dair blynedd. Ceir hyfforddiant techneg
a methodoleg ymchwil a fydd yn benodol i
brosiect drwy arbrofi neu archwilio. Rydym yn
cynnig cwrs ystadegau mewnol i gynyddu eich
dealltwriaeth ystadegol a’ch sgiliau dadansoddi
beirniadol. Mae hyn yn eich galluogi i wneud
cyfraniadau newydd i ddatblygiad gwybodaeth,
a fydd yn cael ei asesu gan arbenigwyr allanol
a mewnol.

Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr yn astudio ar gyfer
PhD, y gellir ei gyflawni’n rhan amser neu’n llawn
amser. Fel arfer, dylai fod gan ymgeiswyr radd
anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2:1 mewn maes pwnc
perthnasol. Anogir yn gryf bod myfyrwyr yn ymgeisio
os oes ganddynt brofiad ymchwil o raglen gradd
Meistr a addysgir.

Mae’r Ysgol yn darparu cyfleoedd i adrodd
ar eich ymchwil drwy gyfresi seminarau,
cynadleddau, a chyhoeddiadau mewn
cyfnodolion. Rydym yn darparu cyfleoedd
rhwydweithio drwy ein partneriaethau
cydweithredol a rhwydweithiau’r Brifysgol gyfan.

Bydd gofyn i fyfyrwyr tramor sy’n gwneud cais i
astudio PhD/MPhil Clinigol gyflwyno canlyniad
cyffredinol prawf IELT o 7.0 (gydag is-sgôr o 6.5 o
leiaf yn y pedair is-adran) neu gymhwyster cyfwerth a
dderbynnir.

Bydd gofyn i fyfyrwyr tramor sy’n gwneud cais i
astudio PhD/MPhil nad yw’n glinigol gyflwyno
canlyniad cyffredinol prawf IELT o 6.5 (gydag is-sgôr
o 5.5 o leiaf yn y pedair adran) neu gymhwyster
cyfwerth a dderbynnir.

Noder: Nid yw myfyrwyr rhyngwladol sy’n cyflawni
rhaglenni astudio rhan amser yn gymwys am fisa
Myfyrwyr Cyffredinol Haen 4. Mae’n rhaid iddynt gael
caniatâd arall i aros yn y Deyrnas Unedig er mwyn
astudio wyneb yn wyneb yn y Brifysgol.

Clefydau Microbaidd
Mae gan ein hymchwil ffocws sylweddol
ar y rhan y mae bioffilmau microbaidd yn
ei chwarae mewn ystod eang o heintiau
dynol.

Grŵp Delweddu’r
Wyneb 3D

Therapiwteg Polymer
Uwch

Mae astudiaethau ar ddeall datblygiad
y gymhlyg creuanwynebol ac yn trosi’r
wybodaeth hon yn ymarfer clinigol arferol a
gweithgareddau dyddiol.

Llywio’r gwaith o ddylunio, datblygu a phrofi
therapiwteg polymer newydd er mwyn atal
a thrin heintiau sy’n anodd eu trin, ac yn
aml yn fygythiad i fywyd.

Grŵp Ymchwilio i Drais

Iechyd y Cyhoedd
Deintyddol

Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig PhD

Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig PhD

Bioleg Matrics a
Thrwsio Meinweoedd
Mae ein hymchwil yn ceisio deall
mecanweithiau moleciwlaidd y rhyngwyneb
rhwng y matrics allgellog (ECM) a’r celloedd
mewn iechyd a chlefydau. Defnyddir
dulliau peirianneg meinweoedd i hwyluso
prosesau adfywio a thrwsio.

Gweithio ar fesurau i leihau trais yn y
gymuned gyda diddordeb mewn ymddygiad
ymosodol sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Rydym yn hyrwyddo ein prosiectau a noddir a’n
prosiectau hunan-ariannu pan maent ar gael ar wefan
yr Ysgol: www.cardiff.ac.uk/cy/dentistry/courses/
postgraduate-research

Grŵp Bioleg Atffurfiol
Mae ein gwaith ymchwil yn ceisio
gwella dealltwriaeth o'r dulliau cellog a
moleciwlaidd sy’n rheoleiddio prosesau
trwsio ac adfywio meinweoedd geneuol,
deintyddol, croenol a niwral yn ystod
iechyd a chlefyd.

Roedd 100% o’r myfyrwyr
yn deall eu cyfrifoldebau
fel myfyrwyr gradd
ymchwil a chytunodd 93%
bod eu sgiliau cymhwyso
methodolegau, teclynnau a
thechnegau ymchwil priodol
wedi datblygu yn ystod y
rhaglen.

Diddordebau ymchwil mewn epidemioleg
deintyddol, dulliau poblogaidd o atal clefyd
y geg, a defnyddio gwrthfiotigau mewn
modd priodol mewn deintyddiaeth.

Bydd gennych gyfle i ymuno
ag Academi Doethurol
y Brifysgol, cymuned
gefnogol a rhaglen hyfforddi
gynhwysfawr er mwyn i
chi ddatblygu eich sgiliau
ymchwil a phroffesiynol.

Arolwg o Brofiad Ymchwilwyr Ôl-raddedig
(PRES) 2018
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Ysgol Deintyddiaeth
sydd ag effaith fyd-eang
Rydym yn cynnig cyfle i chi gael effaith gadarnhaol ar y
byd; yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Caiff addysg gofal iechyd a gofal
cleifion blaengar eu hintegreiddio’n
llwyddiannus gyda’n cyfleusterau
ymchwil yn ein canolfan addysgu ac
ymchwilio nodedig.
Caiff ein staff academaidd a chlinigol
eu cydnabod fel arbenigwyr sy’n
arwain y byd yn eu meysydd. Maent
yn darparu gwasanaethau clinigol
gwerthfawr i bobl Cymru, yn ogystal â
chyflawni eu cyfrifoldebau academaidd.
Mae ein hymchwil yn canolbwyntio’n
bennaf ar ymchwil trosiadol ac ar gael
effaith arwyddocaol er mwyn gwella
ymarfer clinigol ar gyfer cleifion, y
gymdeithas a'r economi.

Mae gennym strategaeth ymchwil
sy'n dechrau gyda’r syniad gwreiddiol,
a’r cyfnodau yn y labordy, hyd at ei
weithredu.
I gyflawni'r nod hwn, mae llawer o’n
gwaith ymchwil yn cael ei gynnal mewn
cydweithrediad â grwpiau ymchwil
y tu allan i Brifysgol Caerdydd, gan
gynnwys sefydliadau academaidd
eraill yn y DU, Ewrop a ledled y byd,
sefydliadau'r llywodraeth a sefydliadau
anllywodraethol, y GIG a diwydiant.

Mae ein gwaith ymchwil yn newid
cymdeithas, ac yn cyflwyno diagnosteg
a therapïau newydd sbon.
Ymunwch â ni i ganfod lle
gallwch chi gael effaith.
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Camau nesaf

Rhagor o wybodaeth
Ffôn: +44 (0)29 2074 4251

Pryd i ymgeisio

Myfyrwyr rhyngwladol

Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried drwy gydol y
flwyddyn. Ond mae'n syniad da gwneud cais yn
gynnar, yn enwedig os ydych yn ceisio cyllid. Mae
gan nifer o gyfleoedd ariannu ddyddiadau cau
cynnar, a byddant yn mynnu bod gennych gynnig
gan y sefydliad o'ch dewis.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod cymwysterau o
bob cwr o'r byd. I wybod a fyddech chi’n cael
eich ystyried ar gyfer mynediad, gallwch ymweld
â’n gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
international

Cyflwyno eich cais

Mae gennym adran benodol ar gyfer llawer o
wledydd, ac asiantau rhyngwladol a manylion
cyswllt i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn dechrau
ym mis Medi bob blwyddyn, ond mae ceisiadau'n
cael eu hystyried wrth iddynt gyrraedd drwy gydol
y flwyddyn.
Gallwch ymgeisio ar-lein drwy: www.cardiff.
ac.uk/cy/study/postgraduate/applying/howto-apply Mae nodiadau canllaw llawn ar gael a
gellir cael gafael arnynt ar bob cam o'ch cais.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch
gysylltu â Thîm Derbyn y Brifysgol:

Yn ogystal â gwneud eich cais fel y nodir isod,
rhaid i chi wneud yn siŵr bod gennych fisa
dilys i ddod i'r DU cyn dechrau eich cwrs. Gall
ein swyddfa ryngwladol gynnig arweiniad a
chefnogaeth bellach ar y broses hon.

Eich cynnig
Mae dau fath o gynnig:
•

Ffôn: +44 (0)29 2087 9999
E-bost: admissions@caerdydd.ac.uk

Ymchwil Ôl-raddedig (PhD/
MPhil)
Mae'r drefn gwneud cais ar gyfer ymchwil ôlraddedig yr un fath â'r uchod, ond bydd angen i
chi gynnwys cynnig ymchwil hefyd. Dylech hefyd
gysylltu ag aelod o staff academaidd a allai fod
yn oruchwyliwr posib yn ystod eich astudiaethau.
I wneud hyn:
1.

2.
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Tarwch olwg ar wefan yr Ysgol i weld a oes
aelod o staff academaidd sy'n cyfateb i'ch
maes ymchwil.
Anfonwch e-bost i dentalPGAdmissions@
caerdydd.ac.uk gan amlinellu eich
diddordeb ymchwil ac enw'r aelod o staff
academaidd a allai oruchwylio eich prosiect
ymchwil.

•

Amodol: mae lle wedi cael ei gynnig i chi,
ond mae rhywbeth ar goll o'ch cais, e.e.
efallai fod angen i chi ddarparu tystiolaeth
eich bod wedi ennill cymhwyster. Pan
fyddwch wedi cyflwyno tystiolaeth eich bod
wedi bodloni'r amodau, bydd eich cynnig yn
newid i gynnig diamod.
Diamod: Os ydych chi wedi cael cynnig
diamod, y cyfan y bydd angen i chi ei wneud
gan amlaf yw ei dderbyn i sicrhau eich lle.
Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni
os byddwch yn newid eich manylion cyswllt
ar unrhyw adeg. Fel arall, mae’n bosib na
fydd gohebiaeth bwysig yn eich cyrraedd.

Cydraddoldeb ac
amrywiaeth
P’un a ydych chi’n meddwl am ddod i
Brifysgol Caerdydd, neu os ydych eisoes
yn fyfyriwr yma, rydym am sicrhau ein
bod yn darparu’r gefnogaeth orau i chi.

Mae’r Brifysgol wedi 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.

E-bost: DentalPGAdmissions@caerdydd.ac.uk

Nod y Brifysgol yw sefydlu diwylliant cynhwysol
sy'n sicrhau cyfleoedd cyfartal ar sail
oedran, anabledd, rhywedd, beichiogrwydd a
mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig
neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd),
crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred) a
chyfeiriadedd rhywiol.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.
cardiff.ac.uk/cy/public-information/
equality-and-diversity

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod
y wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn yn
gywir pan aeth i'r wasg ym mis Chwefror
2020. Fodd bynnag, mae cyfnod hir
rhwng argraffu'r llyfryn hwn a phryd caiff
ceisiadau eu cyflwyno a'u prosesu gan
Brifysgol Caerdydd.
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. Pan
fydd gwahaniaeth rhwng cynnwys y llyfryn
hwn a'n gwefan, cynnwys y wefan fydd
bwysicaf, a dyna sy’n nodi sut rydym yn
bwriadu darparu ein gwasanaethau ar
eich cyfer.
Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu
derbyn i Brifysgol Caerdydd yn astudio am
radd Prifysgol Caerdydd.
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Caerdydd: prifddinas

Dynamig. Cyfeillgar. Fforddiadwy
Mae’n gyfoes, yn groesawgar ac yn hawdd mynd o gwmpas. Mae Caerdydd yn
ddinas a chanddi gymeriad, treftadaeth, ac uchelgais. Mae Caerdydd yn orlawn
o ddiwylliant, bwyd, pensaernïaeth, adloniant a hanes, ac fe’i cydnabyddir yn
eang fel lle rhagorol i fyw, gweithio ac astudio ynddo. Nid yw’n ddinas rhy gostus
ychwaith: Yn ddiweddar cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas brifysgol fwyaf
fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).

Pam Prifysgol Caerdydd?

“

Ymchwil o safon
fyd-eang

Gan gynnig trawstoriad
bywiog o olygfeydd
diwylliannol amlwg,
prosiectau adfywio cyffrous,
chwaraeon o'r radd
flaenaf, sîn gerddoriaeth
gyfoethog a bywyd nos
llawn bwrlwm, mae'n
hawdd gweld pam fod
Caerdydd erbyn hyn yn cael
ei hystyried ochr yn ochr â
Llundain a Chaeredin fel
un o gyrchfannau mwyaf
deniadol y DU.

”

ROUGH GUIDES, 2018
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Mae Caerdydd ymhlith haen
uchaf prifysgolion ymchwil
Prydain ac yn aelod o Grŵp
Russell, grŵp o brifysgolion
sy’n uchel eu bri. Rydym yn
ail yn genedlaethol am effaith
ymchwil, ac ymysg y 5 uchaf am
ragoriaeth ymchwil yn y DU.

Rhagoriaeth
addysgu
Mae gennym hanes hir o
addysgu rhagorol a arweinir gan
ymchwil. Rydym ymysg y 40 o’r
prifysgolion gorau yn Ewrop am
ragoriaeth ymchwil (Times Higher
Education Europe Teaching
Rankings, 2019).

95%
Yn ôl yr arolwg DLHE*
diweddaraf, roedd 95%
o'n myfyrwyr ymchwil ôlraddedig a 93% o'n myfyrwyr
ôl-raddedig a addysgir yn
symud ymlaen i gyflogaeth
neu astudiaeth bellach ymhen
chwe mis ar ôl graddio.

£600 miliwn
Rydym yn cynnal y gwaith
uwchraddio mwyaf ar y campws
ers cenhedlaeth drwy fuddsoddi
£600m i wella a datblygu ein
cyfleusterau a’n hisadeiledd.

*Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch
(2016/17)

Cymuned ryngwladol
Gyda mwy na 7,900 o fyfyrwyr
rhyngwladol o fwy na 130 o
wledydd, byddwch yn rhan o
gymuned fywiog sy’n dathlu ei
diwylliant amrywiol.

7
Dyfarnwyd saith Gwobr Pen-blwydd
y Frenhines i ni, sy’n cydnabod
rhagoriaeth o’r radd flaenaf mewn
Addysg Uwch yn y DU. Rydym
hefyd yn gartref i garfan fawr o
staff nodedig, gan gynnwys dau
enillydd Gwobrau Nobel ac 13
Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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I gael gwybod rhagor
am yr Ysgol Deintyddiaeth,
ewch i’n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4251
E-bost: DentalPGAdmissions@
caerdydd.ac.uk
Ysgol Deintyddiaeth
Prifysgol Caerdydd
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XY

Cadw mewn cysylltiad
@prifysgolCdydd
@CardiffDental

Mae’r llyfryn hwn wedi’i
argraffu ar bapur a gafwyd
o ffynonellau a reolir yn
gynaliadwy, a defnyddiwyd
inciau a gafwyd o
lysiau. Mae’r papur
a ddefnyddiwyd wrth
gynhyrchu’r llyfryn hwn, a’r
broses weithgynhyrchu, ill
dau wedi’u hardystio gan
yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu
hefyd hyd at safon ISO14001, y safon
amgylcheddol a gydnabyddir yn rhyngwladol.
Wedi i chi orffen â’r llyfryn hwn, gellir ei

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’r adran Marchnata
Ôl-raddedig:
E-bost:postgradmarketing@caerdydd.ac.uk
Ffôn: 02922 510776
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