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"Mae Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yma i’ch helpu i wella eich profiad yn
ystod eich taith wych fel myfyriwr drwy’r Brifysgol. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau,
yn eich Hwb ar Gampws y Mynydd Bychan ac yn Cathays. Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig
cyngor annibynnol yn rhad ac am ddim ar unrhyw beth o Asiantaeth Gosod Myfyrwyr i Apeliadau
Academaidd. Ymunwch â dros 250 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, gyda digwyddiadau
cymdeithasol rheolaidd gan gynnwys ein Timau Chwaraeon i Fyfyrwyr Meddygol hynod glodfawr!
Gallwch hefyd wirfoddoli, manteisio ar gyfleoedd eraill i ddatblygu’n bersonol yn ogystal â’n cynllun
Siop Swyddi gwych. Mae nifer o gyfleoedd i gynrychioli eich cymheiriaid, fel cynrychiolydd myfyriwr
academaidd neu hyd yn oed fel Swyddog Sabothol yn Undeb y Myfyrwyr! Mae digonedd i’w wneud.
Mae'r Undeb yma ar eich cyfer chi fel myfyrwyr. Mae croeso i chi gysylltu â ni a chael blwyddyn
fythgofiadwy!”

Sebastian Ripley, Is-Lywydd Campws y Mynydd Bychan 2020-21,
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
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Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol,
lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau
â chleifion bob blwyddyn – gyda 75%
o’r rhain yn uniongyrchol berthnasol i
hyfforddiant clinigol myfyrwyr.
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Oherwydd pandemig parhaus COVID-19,
efallai y bydd angen i rai o’n trefniadau
addysgu, dysgu, ymchwil a’n gwasanaethau
newid ar fyr rybudd er mwyn gwneud yn siŵr
ein bod yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau
perthnasol y llywodraeth. Ewch i’n gwefan i
gael manylion am sut allai unrhyw newidiadau
effeithio ar eich astudiaethau ym mlwyddyn
academaidd 2021-22.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth

1

Dewch o hyd i'ch potensial
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Mae ein rhaglenni 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 bedair rhaglen israddedig, gan
gynnig cymwysterau mewn Llawfeddygaeth
Ddeintyddol (BDS), Llawdriniaeth Ddeintyddol
gyda blwyddyn ragarweiniol (BDS), Hylendid
Deintyddol (DipHE) a Therapi Deintyddol a
Hylendid Deintyddol (BSc).
Mae'r rhaglenni hyn yn rhoi hyfforddiant
clinigol ac academaidd o ansawdd uchel ar
gyfer myfyrwyr cartref a thramor. Mae gennym
ddiwylliant ymchwil ôl-raddedig bywiog a
addysgir, sy’n cynnig ystod o gymwysterau
gradd ymchwil gan gynnwys MSc, PhD ac
MPhil ar draws sawl maes diddorol, gan
gynnwys; Bioleg y Geg, Mewnblanoleg ac
Orthodonteg
Mae enw da’r Ysgol wedi gwella drwy
fuddsoddiad sylweddol yn ein cyfleusterau,
gan gynnwys ailwampio cyfleusterau
clinigol israddedig, ailwampio’r llyfrgell
ddeintyddiaeth ar y safle, a datblygu labordai

Dewch o hyd i'ch potensial l

Ymunwch â'n Hysgol Deintyddiaeth sydd ymhlith y
3 Ysgol Orau yn ôl 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 ar gyfer rhagoriaeth mewn addysgu, ymchwil a
gofal clinigol.
ymchwil. Mae ein haddysgu yn flaengar ym
maes addysg deintyddiaeth, hyfforddiant
clinigol ac ymchwil, ac fe gewch y cyfle 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
israddedig 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 cefnogol
a phroffesiynol yn yr unig Ysgol ac Ysbyty
Deintyddol Prifysgol yng Nghymru, lle rydym
yn gwneud popeth posibl 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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Camwch drwy ein drysau

Gydag adeilad yn yr ysbyty, naws hynod gymunedol,
a ffrindiau am oes, ni fu erioed amser gwell i’ch
croesawu i’n Hysgol.
O’r eiliad gyntaf y byddwch chi’n camu drwy
ein drysau, rydym wedi gwneud yn siŵr bod ein
hamgylchedd yn bodloni eich holl anghenion, i
sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial fel
gweithiwr deintyddol proffesiynol.
Byddwch yn astudio yn Ysbyty Deintyddol y
Brifysgol sydd yn Ysbyty Athrofaol Cymru sef yr
ysbyty athrofaol mwyaf yn y wlad, caiff hefyd ei
alw'n campws parc y Mynydd Bychan.
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. Byddwch hefyd yn elwa ar ein
cyfleusterau addysgu cyn-glinigol (pennau ffug)
a adnewyddwyd am £2.2m.
Mae gennym Lyfrgell Ddeintyddol benodedig
yn yr Ysgol Deintyddiaeth a adnewyddwyd yn
ddiweddar sy'n gartref i gasgliad eang o lyfrau
a chyfnodolion a mannau astudio preifat i
gynorthwyo eich dysgu. Byddwch hefyd yn cael
defnyddio ystafelloedd TG israddedig a gwerth
£1.5m o ddarlithfeydd a mannau cymdeithasol
i fyfyrwyr sydd wedi cael eu hailddatblygu ar
gampws Parc y Mynydd Bychan.
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 fiolegol,
clinigol a throsiadol sy’n gystadleuol ar lefel
rhyngwladol.

Mae Campws Parc y Mynydd Bychan yn rhannu
ei leoliad â 53 erw o barcdir a chaeau chwarae
yn ogystal â'r Ysgol Meddygaeth a Gofal Iechyd
hefyd, sy'n ei wneud yn ganolbwynt ar gyfer
myfyrwyr deintyddiaeth, ac mae ymdeimlad
cymunedol go iawn i’r campws.
Mae bod yn rhan o gymuned fel hyn yn
golygu eich bod yn cael profiad o weithio’n
rhyngbroffesiynol cyn i chi gymhwyso. Mae
gan bob Ysgol ei hadnoddau a’i chyfleusterau
arbenigol ei hun. Mae’r mannau astudio
a chyfleusterau TG ar agor 24 awr y dydd,
saith diwrnod yr wythnos. Mae darlithfeydd,
ystafelloedd seminar a llyfrgelloedd ar y
campws hefyd.
Yn ogystal, cewch fwynhau lolfa IV; sef ardal
bwrpasol lle gall ein myfyrwyr ymlacio a chael
rhywbeth i fwyta. Mae hefyd rai preswylfeydd
preifat a gwasanaethau dros dro Undeb y
Myfyrwyr ar Gampws Parc y Mynydd Bychan, a
gall myfyrwyr fanteisio ar y nifer o amwynderau
chwaraeon allanol, gan gynnwys pwll, cyrtiau
sboncen a badminton ac ystafell ffitrwydd.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Mae'r newidiadau i lyfrgell Brian Cooke
wedi chwyldroi'r gofod, gan wneud
iddo deimlo'n fwy agored tra'n cynnig
mannau gwaith unigol a chymunedol.
Mae wedi creu gofod sy'n hyrwyddo
amgylchedd hynod gynhyrchiol a rhoi
newid cadarnhaol ar waith o ran y sut
gallwn weithio.
Natasha West, myfyriwr Deintyddiaeth

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Rydym yn sicrhau eich bod
yn cael profiad bywyd go iawn
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Mae cael elfen ymarferol ar eich cwrs yn
golygu eich bod yn cael profiad yn y byd go
iawn. Mae ymwneud â gofal cleifion yn eich
helpu i ddatblygu eich hyder a'ch galluoedd
fel gweithiwr proffesiynol. Mae hefyd yn gyfle
i chi roi’r sgiliau newydd a ddysgwyd ar waith.
Byddwch yn cael y cyfle i roi cynnig ar feysydd
gwahanol ar leoliad, a fydd yn rhoi’r cychwyn
gorau posibl i chi pan ddaw i’r adeg o edrych
ar eich cyfleoedd cyflogaeth.
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 mewn ysbyty gweithredol,
byddwch yn cael eich amgylchynu’n syth
gan y cyhoedd, gweithwyr proffesiynol
ac ymchwilwyr. 100,000 o gysylltiadau â
chleifion y flwyddyn – roedd 75% ohonynt
yn ymwneud yn uniongyrchol â hyfforddiant
clinigol i fyfyrwyr. 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. Ein
nod yw sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi
ar leoliad a dyma pam y caiff addysgwr/
mentor lleoliadau pwrpasol ei ddyrannu i chi.

Rydym yn sicrhau eich bod yn cael profiad bywyd go iawn

Yn rhan o’ch taith chi gyda ni, rydym yn sicrhau
eich bod yn derbyn dull cyfunol o ddysgu. Dyma
pam mae pob un o’n cyrsiau wedi’u rhannu rhwng
theori a dysgu ar leoliad.

Mae treulio amser ar leoliad yn rhoi profiad
amrywiol i chi; gan ymdrin ag ystod o
amgylcheddau deintyddol ac arbenigol.
Ar ben hynny, cewch ystod eang o brofiadau
os ydych yn bachu ar gyfle i astudio dramor!
Rydym yn cynnig cyfleoedd i astudio, gweithio
neu wirfoddoli dramor. Gall astudio dramor
eich datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol.
Gall hefyd eich helpu i ddysgu o ddiwylliannau
eraill a defnyddio’r arfer gorau. Os ydych
yn awyddus i deithio yn rhan o’ch rhaglen
israddedig, gallwn eich helpu i wneud hynny.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Dysgu unigryw
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Wedi’i
achredu’n
broffesiynol
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Lleoliad
Proffesiynol

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth
â’n myfyrwyr i greu amgylchedd ysgogol a
chefnogol lle gall ein holl fyfyrwyr ffynnu. Mae
ein holl raglenni wedi cael eu hachredu gan
y cyrff proffesiynol perthnasol, ac yn arwain
at gymhwysedd i gofrestru gyda’r gofrestr
broffesiynol briodol ar ôl graddio.

Addysgu
Cewch eich addysgu gan dîm ymroddedig o
staff hylendid a therapi deintyddol, a bydd
rhyngweithio pellach dan oruchwyliaeth a chyda
chefnogaeth ymgynghorwyr a goruchwylwyr
gofal sylfaenol. Mae gan lawer enw rhyngwladol
yn eu meysydd arbenigedd, fel yr adlewyrchir
ym mherfformiad diweddar yr Ysgol yn y
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sydd yn y
safle cyntaf yn y DU o ran ei Uned Asesu. Mae
hyn yn golygu y byddwch yn gwybod eich bod yn
dysgu sgiliau hanfodol a fydd o fudd penodol i
chi wrth weithio’n ymarferol.
Mae’r addysgu yn integredig, felly byddwch yn
dysgu am brosesau gwyddonol a phatholegol

Dysgu unigryw

Byddwch yn ymuno â Phrifysgol Grŵp Russell, sy’n
golygu ein bod wedi ymrwymo i gynnal yr ymchwil
orau, rhoi profiad dysgu ac addysgu rhagorol, yn
ogystal â meithrin cysylltiadau cryf gyda busnesau
eraill a'r sector cyhoeddus.
gwaelodol clefydau deintyddol a’r geg ar yr
un pryd â chaffael y sgiliau i reoli cleifion yn
briodol. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o
ddulliau i gyfoethogi eich profiad dysgu. Mae'r
rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau grŵp
bach a sesiynau tiwtorial, addysgu unigol ar
glinigau ac e-ddysgu. Mae'r gwaith prosiect
yn caniatáu i chi weithio mewn grwpiau neu
yn unigol, a byddwch yn cael eich annog i
ymchwilio i bynciau a chyflwyno gwaith i’ch
cymheiriaid. Ymhlith y dulliau eraill mae
ymarferion datrys problemau a dosbarthiadau
ymarferol.

Asesu
Mae gennym sawl dull o asesu eich gwaith
ac mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar eich
rhaglen astudio. Mae enghreifftiau o waith
ysgrifenedig yn cynnwys posteri, cyflwyniadau,
aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, asesiadau
clinigol a thraethodau hir. Mae hyn oll yn eich
paratoi chi at ddyfodol disglair a llwyddiannus.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Mae arian y GIG ar gael i'r rhai hynny sydd wedi
ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl cymhwyso
(2 flynedd am radd neu 18 mis am Ddiploma).*
*Ar gyfer rhaglenni Hylendid a Therapi Deintyddol
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O 5ed Blwyddyn y cwrs ymlaen, y GIG fydd
y prif ddarparwr cyllid. Ar gyfer Hylendid
Deintyddol (DipHE) a Hylendid a Therapi
Deintyddol (BSc) bydd gan y rhan fwyaf o
fyfyrwyr naill ai’n gallu dewis cael eu hariannu
drwy gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru neu
drwy Gyllid Myfyriwr. Mae cyllid ar gael ar
gyfer myfyrwyr cartref y DU yn unig (Gweler
isod ar gyfer dinasyddion yr UE ac Iwerddon).

Cyllid ar gyfer Llawfeddygaeth
Ddeintyddol (BDS)
Am y pedair blynedd gyntaf o Lawfeddygaeth
Ddeintyddol (BDS) bydd cyllid ar gael ar gyfer
ffioedd dysgu a chynnal a chadw drwy eich
gwasanaeth cyllid myfyrwyr. Bydd cyllid yn
amrywio yn dibynnu ar ble rydych fel arfer
yn byw, incwm teulu a phu'n a ydych yn byw
gartref tra'n astudio neu rywle arall. I gael y
wybodaeth ddiweddar am y cyllid sydd ar gael
cyfeiriwch at wefan eich gwasanaeth Cyllid
Myfyrwyr ar gyfer Cyllid Myfyrwyr Cymru, Cyllid
Myfyrwyr Lloegr, Cyllid Myfyrwyr Gogledd
Iwerddon neu Students Award Agency for
Scotland fel sy'n briodol.

Cyllid ar gyfer Hylendid Deintyddol
(DipHE) a Therapi Deintyddol a
Hylendid Deintyddol (BSc)
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau â chynllun
Bwrsariaeth GIG Cymru ar gyfer cyrsiau sy'n
dechrau ym mis Medi 2021/22.
Mae arian y GIG ar gael i'r rhai hynny sydd
wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl
cymhwyso (2 flynedd am radd neu 18 mis
am Ddiploma). 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).

Ffioedd dysgu
Os ydych yn cymhwyso ar gyfer arian y GIG,
bydd y GIG yn talu’r ffioedd dysgu llawn.
Nid yw’r cymorth hwn yn cael ei asesu ar
sail incwm. Os nad ydych yn dewis arian y
GIG, ceir dewis i wneud cais am Fenthyciad
Ffioedd Dysgu drwy Gyllid Myfyrwyr i dalu am
y ffioedd dysgu.

O'r 5ed flwyddyn ymlaen gallwch wneud cais
am gyllid yn eich awdurdod cyllid y GIG yn
seiliedig ar o le rydych yn dod yn y DU. Fel
arfer, bydd y GIG yn talu'r ffioedd dysgu beth
bynnag yw incwm eich teulu. Bydd cyllid
ar gyfer cynnal a chadw yn dibynnu ar o le
rydych yn dod yn y DU, incwm eich teulu a ble
rydych yn byw tra'n astudio. Ar gyfer myfyrwyr
o Gymru a Lloegr mae'r cyllid yn cynnwys
Grant y GIG heb asesu incwm o £1000 y
flwyddyn, Bwrsariaeth y GIG yn seiliedig ar
incwm a benthyciad cynhaliaeth ar gyfradd is.

Astudiaeth flaenorol

Nid oes gan fyfyrwyr BDS ymrwymiad i weithio
yng Nghymru ar ôl cymhwyso.

Cyllid ar gyfer costau byw

Myfyrwyr ail radd:
Noder y gallwch wneud cais am fenthyciad
cynhaliaeth ar gyfer 4 blynedd gyntaf eich
cwrs ond ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid
ar gyfer ffioedd dysgu. O 5ed Flwyddyn eich
cwrs ymlaen gallwch wneud cais am gyllid
drwy eich awdurdod cyllid y GIG ar gyfer
ffioedd dysgu a chymorth cynhaliaeth.

Ar hyn o bryd, nid yw astudiaethau addysg
uwch blaenorol yn effeithio ar gymhwysedd
ar gyfer cael rhagor o arian dwy gynllun
Bwrsariaeth GIG Cymru gan gynnwys cyfradd
is y Benthyciad Cynhaliaeth.
Noder y gall astudiaeth flaenorol effeithio ar
gyllid drwy Gyllid Myfyrwyr os ydych yn dewis
peidio â bod yn rhan o gynllun Bwrsariaeth
GIG Cymru. Cysylltwch â thîm Cyllid a Chyngor
i Fyfyrwyr y Brifysgol i gael rhagor o gyngor.

Mae cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru yn
cynnwys 3 elfen sylfaenol:
• Grant o £1,000 y flwyddyn gan y GIG, heb
ei asesu ar sail incwm.

Dim ond os ydych o Loegr y bydd Cyllid
Myfyrwyr yn cynnwys Benthyciad Cynhaliaeth.
Mae’n gyfuniad o Fenthyciad Cynhaliaeth
a grant nad ydyw'n ad-daladwy i fyfyrwyr o
wledydd eraill y DU. Mae maint y benthyciad
a’r grant rydych yn ei dderbyn yn seiliedig ar
asesiad incwm.
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 a’ch enillion yn ystod eich
astudiaethau.

Myfyrwyr gyda phlant

Dysgu gyda gwahaniaeth / Ariannu eich cwrs

Ariannu eich cwrs

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 thîm Cyllid a
Chyngor i Fyfyrwyr i gael rhagor o gyngor.

Help gyda chostau lleoliad
Mae help ar gael ar gyfer costau lleoliad.
Mae hyn fel arfer yn gysylltiedig â theithio
yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad a gall amrywio yn
dibynnu ar y ffordd rydych yn cael eich cyllido
a'ch cwrs. Yn y lle cyntaf, argymhellir eich
bod yn cysylltu â'r Ysgol Deintyddiaeth am
leoliadau y gallai fod angen i chi fynd iddyn
nhw a pha help sydd ar gael i deithio yn ôl ac
ymlaen i leoliadau.

Myfyrwyr yr UE a dinasyddion
Iwerddon
Ar adeg argraffu, nid oes cyhoeddiad wedi
bod gan Lywodraeth Cymru ar sut bydd
myfyrwyr yr UE a dinasyddion Iwerddon yn
cael eu trin ar gyfer statws ffioedd a chyllid
ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau o fis Medi
2021/22. Caiff gwefan Prifysgol Caerdydd ei
diweddaru pan fydd canllaw ar gael.

Cyngor pellach

• Bwrsariaeth gan y GIG, a asesir ar
sail incwm, sy’n gallu amrywio yn ôl
wythnosau presenoldeb a blwyddyn y
cwrs.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch
am ariannu eich cwrs, cysylltwch â:

• Cyfradd is o'r Benthyciad Cynhaliaeth, heb
ei asesu ar sail incwm, sy’n gallu amrywio
yn ôl ble rydych yn hanu ohono yn y DU.

Ffôn: 029 2251 8888
neu Ebost: studentfundingandadvice@
caerdydd.ac.uk

thîm Cyllid a Chyngor i Fyfyrwyr,
Prifysgol Caerdydd

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Cyfleoedd Cymraeg
(Welsh Language Opportunities)

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig . . .

Mae'r dudalen hon ar gyfer siaradwyr Cymraeg

Mae'r Ysgol Deintyddiaeth yn ymrwymedig i wella
cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio'r Gymraeg
Bydd gallu siarad Cymraeg yn ddefnyddiol
iawn yn ystod eich cwrs a drwy gydol eich
gyrfa ym maes deintyddiaeth. Mae sgiliau
dwyieithog yn bwysig i ddarparu'r gofal gorau
posibl i gleifion ledled Cymru.

• Cyfle i rannu llety â siaradwyr Cymraeg
eraill
• Cyfleoedd am swyddi rhan-amser ar gyfer
myfyrwyr Cymraeg

Mae llawer o gyfleoedd ar gael i gefnogi a
defnyddio eich sgiliau Cymraeg, gan gynnwys
y canlynol:
• Tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg fel
rhan o'ch gofal bugeiliol
• Cyfleoedd i ysgrifennu aseiniadau neu
sefyll arholiadau ysgrifenedig yn Gymraeg
os ydych yn dymuno.
• Mynediad at gyfleoedd a gynigir gan
Gangen Caerdydd Coleg Cymraeg
Cenedlaethol i ddefnyddio a datblygu eich
sgiliau Cymraeg
• Clybiau cymdeithasol a chwaraeon ar
gyfer myfyrwyr Cymraeg
• Cyrsiau iaith Cymraeg i Bawb er mwyn
datblygu eich sgiliau Cymraeg

Rhagor o wybodaeth
Mae rhagor o wybodaeth am gyfleoedd yn
yr iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar
gael ar y wefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/study/studentlife/welsh-language
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Helo, Ioan ydw i ac rydw i yn fy ail
flwyddyn yn astudio deintyddiaeth
yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n
dod o Dymbl yn Sir Gaerfyrddin yn
wreiddiol, lle astudiais yn Ysgol Maes
y Gwendraeth. Penderfynais wneud
cais am ddeintyddiaeth gan ei fod yn
gwrs mwy ymarferol a cheir cyfleoedd
i drin cleifion dros gyfnod o amser gan
ddod i'w hadnabod yn dda a'u helpu.
Ceir datblygiadau a darganfyddiadau
newydd o hyd ym maes deintyddiaeth
sy'n ei wneud yn hynod ddiddorol
a chyffrous i'w astudio. Mae'r staff
yma yn andros o gefnogol o ran yr
agwedd academaidd a chlinigol ac
mae digonedd o gyfleoedd i gwrdd
â myfyrwyr deintyddiaeth drwy
Gymdeithas Myfyrwyr Deintyddol
Caerdydd. Maen nhw'n trefnu gwahanol
ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn
gan gynnwys teithiau o amgylch
tafarndai a thaith sgïo sy'n llawer
o hwyl! Mae Caerdydd yn ddinas
berffaith i fyfyrwyr – cyfuniad perffaith
o brysurdeb prifddinas a diwylliant
Cymru. Yn ddiweddar, rwyf wedi
gwirfoddoli i fod yn lysgennad Cymraeg
er mwyn helpu i wella cyfleoedd
Cymraeg yn yr Ysgol Deintyddiaeth.
Rwyf wir yn mwynhau fy amser yn
astudio yma yng Nghaerdydd, dewch i
ymuno â ni!
Ioan Price, Myfyriwr BDS

Cyfleoedd Cymraeg / Ein cyrsiau

Ein cyrsiau israddedig

Hylendid Deintyddol (Diploma) B750 2 flynedd
Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol B752 3 blynedd
Deintyddiaeth (BDS) A200 5 mlynedd
Deintyddiaeth (BDS) A200 6 blynedd
www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Hylendid Deintyddol: Côd UCAS: B750
Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol
Côd UCAS: B752

Mae bwrsariaeth lawn
gan y GIG ar gael ar gyfer

Gan mai ni yw’r unig Ysbyty Deintyddol yng
Nghymru bydd gennych gyfle i wasanaethu a rheoli
grŵp amrywiol o gleifion sydd ag amrywiaeth eang
o glefydau deintyddol.
Mae hylenwyr a therapyddion deintyddol yn
gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm
deintyddol. Gall hylenydd deintyddol gyflawni
triniaethau megis tynnu cen a sgleinio, hybu
iechyd y geg a gwneud gwaith selio holltau
ataliol ar gyfer oedolion a phlant. Ar ben
hynny, mae therapyddion yn gallu cyflawni
amrywiaeth o driniaethau adferol (llenwadau)
ar gleifion. Mae hefyd yn gallu tynnu dannedd
cyntaf, ymgymryd â thriniaethau nerf a gosod
coronau wedi’u rhaglunio ar ddannedd
sydd wedi pydru’n wael mewn plant.

Ein Cyrsiau
Rydym yn cynnig 2 raglen sydd
â chysylltiad agos â’i gilydd: Diploma
mewn Hylendid Deintyddol (rhaglen
2 flynedd) a BSc mewn Hylendid
a Therapi Deintyddol (rhaglen
3 blynedd), ac mae’r ddwy yn
fodiwlaidd, ac yn rhedeg ochr yn
ochr ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf.

1. Hylendid Deintyddol
(Diploma) B750 2 flynedd
2. Therapi Deintyddol a
Hylendid Deintyddol (BSc)
B752 3 blynedd
Mae’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol
wedi dilysu’r ddwy raglen.
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myfyrwyr BSc Therapi Deintyddol
a Hylendid Deintyddol a myfyrwyr
DipHE Hylendid Deintyddol. Mae’n
cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth
nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau
byw.
Rydym yn cynnig elfennau
damcaniaethol ac
ymarferol integredig ar
ddysgu, addysgu ac asesu a dysgu
integredig ochr yn ochr â myfyrwyr
deintyddol eraill.
Byddwch yn treulio amser mewn
cyfleusterau allgymorth lleol yn yr
ail a’r drydedd flwyddyn yn ennill

sgiliau clinigol go iawn.
Rydym ym mhrifddinas Cymru, ac
ar ben hynny mae adeilad Ysbyty
Deintyddiaeth y Brifysgol ar y campws
gofal iechyd mwyaf yn y wlad,
felly byddwch yn cael hyfforddiant
mewn amgylchedd clinigol cyfannol
gyda’r cyfleusterau
diweddaraf o gychwyn cyntaf
eich cwrs.

Eich Gyrfa

Rydym yn cynnig cymysgedd cyffrous o
addysgu ac elfennau ymarferol. Mae’r rhaglen
fodiwlaidd yn gwneud defnydd integredig
o addysgu yn null darlithoedd, seminarau
rhyngweithiol, efelychu clinigol ac ymarfer
clinigol.

Wrth gymhwyso, bydd clinigwyr yn cofrestru
gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn
gallu gweithio mewn meysydd amrywiol yn y
sector deintyddol: ymarfer cyffredinol; clinigau
deintyddol cymunedol; ysbytai addysgu ac
ysgolion deintyddol yn ogystal â chyfleoedd yn
y lluoedd arfog.

Blwyddyn 1 (cyffredin i'r ddwy)
Treulir eich amser yn dysgu am y gwyddorau
biofeddygol, pynciau clefyd dynol a chlefydau’r
geg a’u hatal. Bydd modiwl rhagarweiniol ar
ymarfer clinigol yn cael ei gynnal yn ystod
tymor dau, gyda’r nod o’ch paratoi ar gyfer
eich cyswllt cyntaf â chleifion yn nhymor tri.

Blwyddyn 2 (cyffredin i'r ddwy)
Byddwch yn astudio pynciau sy’n cynnwys
radioleg ddeintyddol, meddygaeth y geg ac
iechyd cyhoeddus deintyddol, a addysgir cyn
bod y ffocws yn troi at beriodontoleg (clefyd
y deintgig) a’r driniaeth glinigol ar ei gyfer. Yn
ystod y flwyddyn hon byddwch hefyd yn rheoli
eich cleifion eich hun o dan oruchwyliaeth.

Mae teimlad gwirioneddol
deuluol yn yr Ysgol Deintyddiaeth,
yn enwedig gyda niferoedd bach
ar y cwrs. Gwnaeth y darlithwyr,
yr ymgynghorwyr clinigol a’r staff
fy helpu i ymgartrefu, cwrdd â
myfyrwyr eraill a dangos y ffordd
imi. Mae’r cymorth wedi bod heb
ei ail ac wedi fy helpu i fagu hyder
ynof fy hun, fy ngwybodaeth
a’m sgiliau. Mae'r gefnogaeth
gan fy nhiwtor personol wedi
bod yn wych; arweiniad clos
a chefnogaeth drwy gydol fy
nghyfnod yng Nghaerdydd sydd
wedi fy ysbrydoli a fy helpu i
gyflawni fy nodau personol ac
academaidd.

Hylendid Deintyddol a Therapi a Hylendid Deintyddol

Strwythur y rhaglen

Elana, Myfyriwr Therapi Deintyddol a
Hylendid Deintyddol

Blwyddyn 3 (Therapi yn unig)
Mae'r pwyslais yn parhau gydag ymarfer
clinigol pediatrig ac oedolion yn ogystal â
phrosiect ymchwil diwedd blwyddyn. Mae
Blynyddoedd 2 a 3 yn cynnig cyfleoedd i
chi fynd i leoliadau clinigol mewn clinigau
deintyddol 'allgymorth' lleol, gan ddarparu
triniaeth i'r cyhoedd deintyddol mewn
sefyllfaoedd sy’n debyg iawn i faes ymarfer
cyffredinol.
Yn rhai o'r meysydd hyn byddwch yn gweithio
ochr yn ochr â myfyrwyr deintyddol gan
ddefnyddio dull gwaith tîm o ofalu am
gleifion. Drwy gydol y rhaglenni gweithredu
mae addysgu a gweithredu proffesiynoldeb
yn hollbwysig, a chewch eich dysgu am
agweddau ar y gyfraith a moeseg mewn
deintyddiaeth yn ogystal â materion ymarferol
sy’n ymwneud â thriniaethau deintyddol, ac
i gydnabod pwysigrwydd a rheidrwydd eich
datblygiad gydol oes a phroffesiynol.
Mae eich cyfle i ymgysylltu a chymell cleifion
a darparu triniaethau clinigol cyfoes yn golygu
bod Hylendid a Therapi Deintyddol yn yrfa
fydd yn eich ysgogi. Bydd gennych yr holl
wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sydd
eu hangen i'ch paratoi ar gyfer amgylchedd
gwaith hylendid a therapi deintyddol. Ar ôl
graddio, byddwch chi wedi eich cofrestru
gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Deintyddiaeth

Côd UCAS: : A200 (BDS) Pum mlynedd, A204 (BDS) Chwe blynedd

Rydym ymhlith y 3
gorau ar gyfer deintyddiaeth yn

y DU (The Complete University Guide
50) ac ymhlith y 2020 uchaf yn fydeang ar gyfer Deintyddiaeth yn ôl
Rhestr Ryngwladol QS ar gyfer 2020.

Rydym ymhlith y 3 gorau ar gyfer deintyddiaeth
yn y DU (The Complete University Guide 2020)
ac ymhlith y 50 uchaf yn fyd-eang ar gyfer
Deintyddiaeth yn ôl Rhestr Ryngwladol QS ar
gyfer 2020.
Mae deintyddion yn gweithio gyda chleifion
a’r cyhoedd i atal a thrin clefydau deintyddol
ac yn y geg, cywiro diffygion deintyddol a thrin
anafiadau deintyddol ac anafiadau i’r wyneb.
Deintyddion sy’n arwain y tîm deintyddol
ac mae ganddynt y sgiliau a’r hyder i roi
diagnosis a thrin problemau a rhoi cyngor da
i gleifion. Mae ganddynt sgiliau dwylo medrus
sy’n gallu cynnal triniaethau llawfeddygol a
deintyddol cymhleth a gwybodaeth ragorol
am anatomeg ddynol a chlefydau deintyddol
yn ogystal â sgiliau clinigol o’r radd flaenaf.

Ein Cyrsiau
Rydym yn cynnig dau lwybr gwahanol
i astudio deintyddiaeth yma yng
Nghaerdydd:

1. Deintyddiaeth (BDS) A200
5 mlynedd
2. Deintyddiaeth (BDS) A204
6 blynedd
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Mae’r rhaglen BDS – sy’n bum mlynedd mewn
hyd – ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi astudio
Cemeg a Bioleg fel pynciau Safon Uwch.
Mae'r rhaglen BDS chwe blynedd ar gyfer
ymgeiswyr nad oeddent wedi astudio unrhyw
bynciau gwyddoniaeth neu uchafswm o un
pwnc gwyddoniaeth ar lefel Safon Uwch.
Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cynnig cyfle
i chi ddatblygu eich sgiliau gwyddoniaeth er
mwyn symud ymlaen i'r rhaglen BDS lawn.
Yn ystod y flwyddyn ragarweiniol byddwch
yn astudio 120 o gredydau ochr yn ochr â
myfyrwyr o ddisgyblaethau gwyddonol eraill.
Bydd eich cyfuniad o fodiwlau yn dibynnu ar
eich cymwysterau blaenorol, ond fel arfer
mae'n cynnwys modiwlau gwyddorau biolegol
a chemegol, mathemateg a modiwlau dewisol
mewn pynciau fel seicoleg ac ieithoedd.
Datblygwyd modiwl 10 credyd i ganiatáu
integreiddio cynnar ag ymarfer clinigol, lle
y byddwch yn cysgodi myfyrwyr blwyddyn 4
a 5 yn Ysbyty Dewi Sant yng Nghaerdydd.

Mae'r ystafell efelychu a
adnewyddwyd, gwerth £2.2m,
yn yr Ysgol Deintyddiaeth o'r radd
flaenaf a bydd eich profiad dysgu a
gafwyd yno yn eich paratoi'n berffaith
ar gyfer rhoi gofal deintyddol i gleifion
mewn clinigau modern. Mae'r llyfrgell
ddeintyddol a adnewyddwyd yn
ddiweddar yn ein hadeilad hefyd,
ynghyd â labordai ymchwil.
Byddwch yn elwa o gael profiad

cynnar o waith clinigol

mewn ystod o sefyllfaoedd gyda staff
profiadol a chefnogol.
Yn rhan o'n cynnig i chi, os
byddwch yn ein dewis ni fel eich
dewis cadarn rydym yn addo cadw
eich lle ar gyfer y flwyddyn ganlynol
os byddwch yn methu â chael
graddau eich cynnig, er mwyn eich
galluogi i ailsefyll eich arholiadau.
Mae gennym gyfraddau cyflogaeth
uchel a llwyddodd 100% o’n
myfyrwyr israddedig i gael lle ar
Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol y
DU (DFT).

Rydym yn cynnig cymysgedd cyffrous o
addysgu felly byddwch yn dysgu am brosesau
gwyddonol a phatholegol gwaelodol clefydau
deintyddol a’r geg ar yr un pryd â chaffael y
sgiliau i reoli cleifion yn briodol.

Blwyddyn Un
Yn ystod Blwyddyn Un, byddwch yn treulio
llawer o'ch amser yn gweithio ar eich
astudiaethau yn Adeilad y Gwyddorau
Biofeddygol, yn Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol
Caerdydd. Yma, byddwch yn dysgu am y corff
dynol mewn cyflwr iach a heintus, yn ogystal
â chlefydau sy'n effeithio ar ddannedd a'r
meinweoedd ategol. Byddwch yn treulio
bob dydd Gwener yn yr Ysgol Deintyddiaeth,
lle cewch eich cyflwyno i ddeintyddiaeth
glinigol. Wrth ichi symud ymlaen drwy’r
rhaglen, byddwch yn dysgu mwy am fod yn
weithiwr proffesiynol, a sgiliau rheoli cleifion,
pwysigrwydd gofal am y claf cyfan, a’u rheoli
yn y tymor hir – yn union fel petaech yn
llawfeddyg deintyddol cymwysedig.

Blwyddyn Dau a Thri
O Flwyddyn Dau ymlaen, byddwch yn gweithio
o’r Ysgol Deintyddiaeth. I ddechrau ym
Mlynyddoedd Dau a Thri byddwch yn datblygu
eich sgiliau clinigol a’ch gwybodaeth drwy
amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau
a gweithgareddau clinigol sy’n cael eu

hefelychu. O dan oruchwyliaeth fanwl,
byddwch yn gweld eich claf cyntaf ym
Mlwyddyn Dau ac o hynny allan bydd gennych
chi gleifion i’w rheoli a’u trin. Yn sylfaen
ar gyfer hyn bydd angen eich bod yn deall
elfennau sylfaenol clefydau, gan gynnwys
y rhai sy’n effeithio ar ardal y dannedd a’r
wyneb, a sut mae eu rheoli a’u hatal, ynghyd
â’r adnoddau diagnostig sydd eu hangen ar
gyfer ymarfer clinigol.
Elfen waelodol o ymarfer clinigol yw’r gofyniad
i weithio'n broffesiynol ac yn foesegol a gallu
cyfathrebu'n effeithiol â chleifion a staff.
Edrychir yn fanwl ar y sgiliau hanfodol hyn
ar lawer o adegau yn ystod y rhaglen drwy
gyfrwng sesiynau rhyngweithiol arloesol a
chyffrous.

Blwyddyn Pedwar a Phump
Ym Mlynyddoedd Pedwar a Phump mae’r
pwyslais ar ddatblygu sgiliau clinigol mewn
amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys
yr Ysgol Deintyddiaeth, clinigau deintyddol
cymunedol, ysbytai cyffredinol dosbarth a
chyfleusterau addysgu penodedig ar gyfer
estyn allan yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.
Datblygir dealltwriaeth ddyfnach o’r broses
cynllunio triniaeth, yr opsiynau rheoli, gan
gynnwys gofal cleifion sy'n canolbwyntio ar
ataliaeth, fel bod ein myfyrwyr yn cael addysg
eang iawn i'w paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd
cyffrous.

Wrth i chi ddod yn fwy profiadol yn eich
pedwaredd a’ch pumed flwyddyn, byddwch
yn treulio amser allan o'r Ysgol Deintyddiaeth
mewn lleoliadau gofal sylfaenol am gyfnod o
ryw bum wythnos. Mae'r lleoliadau hyn cynnig
cyfle i chi arsylwi a thrin ystod estynedig o
gleifion drwy gyfrwng ymarfer deintyddol
cymunedol ac ysbytai cyffredinol rhanbarthol
ledled Cymru a Lloegr. Ar ben hynny, mae gan
yr ysgol ddwy ganolfan estyn allan ddynodedig
yng nghanol y ddinas a'r ardaloedd o amgylch,
lle byddwch yn rheoli eich cleifion eich hun
mewn lleoliad gofal sylfaenol, a hynny’n
rheolaidd yn ystod dwy flynedd olaf eich cwrs.

Deintyddiaeth

Strwythur y rhaglen

Eich Gyrfa
Wrth gymhwyso, gall clinigwyr gofrestru
gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol a
gweithio mewn meysydd amrywiol yn y sector
deintyddol; gofal deintyddol cyffredinol,
clinigau deintyddol cymunedol, ysbytai
cyffredinol, ysgolion deintyddol a’r lluoedd
arfog. Bydd angen i bob deintydd gael cyfnod
o hyfforddiant sylfaenol, pa gangen bynnag o
ddeintyddiaeth y byddwch yn cychwyn ynddi.
Rydym ymhlith rhai o ysgolion deintyddol
gorau’r DU o ran cyflogadwyedd – yn 2019,
llwyddodd 100% o’n myfyrwyr israddedig i
gael lleoliad Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol
y DU (DFT).

Yr hyn sy’n arbennig am Gaerdydd
yw’r cyfuniad prin o gyfleusterau
ardderchog a staff gwybodus
a chyfeillgar. Ceir ymdeimlad
teuluol go iawn, sy’n ein helpu
i roi profiad dysgu heb ei ail i
fyfyrwyr, sydd yn ei dro yn ein
galluogi ni i gyd i fwynhau’r
hyn rydym yn ei wneud. O'r
labordy pennau ffug i'r clinigau
allgymorth, rwyf bob amser
wedi teimlo fy mod yn cael fy
nghefnogi a bod yn rhaid i mi
wireddu fy mhotensial. Wrth
edrych yn ôl, rwyf wedi chwerthin
gymaint wrth i mi ddysgu, ac
rwyf yn gwbl barod i ddechrau fy
mlwyddyn sylfaen, er y byddai'n
gweld eisiau bod yma!
Emyr Meek, Myfyriwr Deintyddiaeth

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Gofynion mynediad

Rhaglenni Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol (BDS)
Cymhwyster

Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol
(BDS) pum mlynedd (A200):

Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol
chwe blynedd (A204):

Rhaid bod â graddau A yn y gwyddorau
unigol neu o leiaf raddau AA yn y
Dyfarniad Dwbl, ynghyd â gradd B
mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg iaith
gyntaf, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i
ymgeiswyr gyda gradd A.

Rhaid bod â graddau A yn y gwyddorau
unigol neu o leiaf raddau AA yn y
Dyfarniad Dwbl, ynghyd â gradd B
mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg iaith
gyntaf, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i
ymgeiswyr gyda gradd A.

Safon Uwch

Graddau AAA gan gynnwys Cemeg a
Bioleg.

Graddau AAA gan gynnwys dim mwy nag
un o blith Cemeg, Bioleg neu Ffiseg. Ni
dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol na
Meddwl yn Feirniadol.

Bagloriaeth Cymru

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth
Cymru. Nid pasio'n unig yw hon bellach,
mae graddau A, B neu C.

Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth
Cymru. Nid pasio'n unig yw hon bellach,
mae graddau A, B neu C.

Y FAGLORIAETH RYNGWLADOL: Diploma

36 o bwyntiau gydag isafswm sgôr o 6 ar y
Lefel Uwch mewn Cemeg a Bioleg.

36 o bwyntiau gydag isafswm sgôr o 6
ar y Lefel Uwch mewn NAILL AI Cemeg
neu Fioleg. Arall: Rydym yn croesawu
ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol.

UCAT

Mae’n ofynnol ar ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen BDS i gymryd prawf cymhwysedd UCAT cyn
gwneud cais a rhaid cymryd y prawf yn yr un flwyddyn o'r cais: (www.ucat.ac.uk).

TGAU/IGCSE
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Gofynion mynediad

Rhaglenni Hylendid a Therapi Deintyddol
Cymhwyster

TGAU/IGCSE

Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol
(BSc) tair blynedd (B752):

Hylendid Deintyddol (Diploma)
dwy flynedd (B750):

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi llwyddo
mewn o leiaf bum pwnc TGAU/IGCSE
(neu gymwysterau cyfwerth), gan gynnwys:
Gradd C neu well mewn Saesneg Iaith neu
Gymraeg Iaith Gyntaf. Gradd C neu well
mewn unrhyw bedwar pwnc IGCSE arall.

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi llwyddo
mewn o leiaf bum pwnc TGAU/IGCSE
(neu gymwysterau cyfwerth), gan gynnwys:
Gradd C neu well mewn Saesneg Iaith neu
Gymraeg Iaith Gyntaf. Gradd C neu well
mewn unrhyw bedwar pwnc TGAU arall.

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi ennill un
o'r canlynol hefyd:
Naill ai tair Safon Uwch ar radd B neu’n
uwch sy’n gorfod cynnwys naill ai Bioleg
neu Fioleg Ddynol
Safon Uwch

NEU
Lefel 3 (neu gyfwerth) mewn cymhwyster
nyrsio deintyddol a gydnabyddir yn
genedlaethol ynghyd â dwy radd B Safon
Uwch, y mae’n rhaid i un ohonynt fod
mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi ennill un
o'r canlynol hefyd:
Naill ai dwy Safon Uwch ar radd C neu’n
uwch sy’n gorfod cynnwys naill ai Bioleg
neu Fioleg Ddynol.
NEU
Lefel 3 (neu gyfwerth) mewn cymhwyster
nyrsio deintyddol a gydnabyddir yn
genedlaethol ynghyd ag un radd C Safon
Uwch, mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Dechrau eich taith gyda ni

20

Mae Diwrnodau Agored Derbyniadau a
Cheisiadau yn rhoi cyfle i chi ymweld â'r Ysgol,
sydd yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol a chael
taith o amgylch y cyfleusterau clinigol ac
addysgu fydd yn eich cynorthwyo ar hyd eich
hyfforddiant. Byddwch hefyd yn gallu cwrdd
ag aelodau o staff addysgu’r Ysgol a sgwrsio
â’n myfyrwyr presennol fydd yn gallu darparu
mewnwelediad personol i fywyd myfyriwr
yng Nghaerdydd ar draws y tair rhaglen i israddedigion.
Sylwer nad yw teithiau o amgylch yr Ysgol yn
bosibl ar ddiwrnodau agored ar y penwythnos
gan fod yr Ysbyty Deintyddol ar gau bryd
hynny. Mae rhagor o wybodaeth bellach ar
ein gwefan: www.caerdydd.ac.uk/study/
undergraduate

Sut i wneud cais
Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer pob
cwrs israddedig amser llawn drwy UCAS:
www.UCAS.co.uk . Gallwch gyflwyno cais o
ddechrau mis Medi y flwyddyn cyn yr ydych yn
bwriadu dechrau eich cwrs.
Mae dau ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau
UCAS:
• 15 Hydref ar gyfer Deintyddiaeth (Codau
UCAS: A200 ac A204)
• 15 Ionawr ar gyfer ein rhaglenni eraill

Y Broses Ddethol
Nod Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd yw
addysgu unigolion i ymarfer yn ddiogel fel
deintydd, therapydd neu hylenydd mewn
amgylchedd hyfforddi sy’n briodol i’w
dyheadau proffesiynol. Dylent allu cyfuno
a defnyddio gwybodaeth, sgiliau a barn
ac agweddau priodol i feddu ar agweddau
priodol er mwyn cyflwyno gofal proffesiynol o
safon uchel.
Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn awyddus
i dderbyn myfyrwyr o bob cefndir sy’n gallu
dangos y nodweddion canlynol:

Ochr yn ochr â’ch cais UCAS mae’r polisi
dethol yn cynnwys gwneud penderfyniad
ynghylch faint o’r nodweddion a restrir
uchod yr ydych yn eu bodloni. Os byddwch
yn cyrraedd y trothwy cyfweld, bydd eich
addasrwydd ar gyfer y proffesiwn yn cael ei
asesu trwy Gyfres o Gyfweliadau Byr (MMIs).
Drwy ddefnyddio graddau cyfun, ein nod yw
sicrhau nad oes unrhyw agwedd ar eich cais
– boed hynny’n academaidd, yn rhinweddau
personol neu’ch gallu i gyfathrebu – yn fwy
amlwg na’i gilydd yn y broses ddethol.

Archwiliadau Iechyd
Bydd pob cynnig gan yr Ysgol y Gwyddorau
yn amodol ar wiriad iechyd boddhaol. Anfonir
holiaduron iechyd atoch pan fydd cynnig
cadarn wedi'i dderbyn.
Mae’n ofynnol i bob myfyriwr israddedig
fynd at Iechyd Galwedigaethol Myfyrwyr ar
gyfer sgrinio er ymrestru, gan gynnwys eu
sgrinio ar gyfer firysau a gludir yn y gwaed a
thwbercwlosis yn fuan ar ôl cofrestru a bydd
gofyn i’r rhai nad ydynt wedi’u himiwneiddio
yn erbyn Hepatitis B gwblhau'r rhaglen
imiwneiddio llawn cyn cymryd rhan mewn
gweithdrefnau clinigol. Y Gwasanaeth Iechyd
Galwedigaethol sy’n gweinyddu’r broses hon.
Mae Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol am
sicrhau bod eich gwiriad iechyd yn cael ei
gwblhau. Fodd bynnag, gallai darpar fyfyrwyr
holi ymlaen llaw â'u Meddyg Teulu lleol neu
Ganolfan Deithio i ddechrau’r rhaglen brechu
cyn ymuno â’r Brifysgol (efallai y byddant yn
codi tâl am hyn).
Cofiwch fod sgrinio er ymrestru yn rhan o'ch
amodau mynediad ac mae posibilrwydd y
gallai canlyniadau'r sgrinio ar gyfer firysau a
gludir yn y gwaed atal myfyriwr rhag cymryd
y cwrs.

Brechlyn tetanws
Dylai ymgeiswyr sy’n penderfynu derbyn
cynnig gan yr Ysgol wirio gyda'u meddyg teulu
bod ganddynt frechiad tetanws cyfredol (h.y.
o fewn y deng mlynedd diwethaf). Os oes
angen brechiad bydd angen i chi drefnu i hyn
ddigwydd o leiaf chwe wythnos cyn dechrau'r
rhaglen (h.y. erbyn canol Awst).

Dechrau eich taith gyda ni

Diwrnodau agored

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd
Ystyrir ei bod yn bwysig sicrhau bod eich
agweddau a'ch gwerthoedd yn golygu y
gallwch gael eich derbyn i'r Proffesiwn
Deintyddol yn rhesymol. Felly, bydd pob
cynnig a roddir i ymgeiswyr bydd yn cynnwys
amod sy'n ymwneud â gwiriad cofnodion
troseddol boddhaol. Rhaid bodloni’r amod
hwn cyn i gynnig gael ei gadarnhau’n
derfynol.
Bydd yn ofynnol i chi gwblhau'r broses
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ystod
y broses ymgeisio (ar y lefel “Uwch” –
“Enhanced”). Mae rhagor o wybodaeth am
y broses Datgelu ar wefan y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd: www.homeoffice.gov.
uk/dbs. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei
thrin yn gwbl gyfrinachol ac asesir ymgeiswyr
ag euogfarnau i’w datgan fesul unigolyn, o
ran eu priodoldeb.

Cysylltu â ni
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â
ni yn:
Ysgol Deintyddiaeth, Coleg y Gwyddorau
Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, Prifysgol
Caerdydd, Campws Parc y Mynydd Bychan,
CF14 4XY
Dros y ffôn: (029) 2074 6917/2468
Ebost:
DentalUGAdmissions@caerdydd.ac.uk

• Tystiolaeth o gyflawniad academaidd uchel
a photensial yn hynny o beth
• Dealltwriaeth o ofynion hyfforddiant ac
ymarfer deintyddol
• Agwedd ofalgar ac ymroddgar at bobl
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol
• Parodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb
• Tystiolaeth o ddiddordebau cymdeithasol,
diwylliannol neu chwaraeon eang.

www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Prifddinas

Dinas fach yw Caerdydd, gyda chymeriad
enfawr. Mae prifddinas y wlad, sy’n
swatio rhwng arfordir garw a golygfeydd
mynyddig godidog Cymru, yn llawn diwylliant
sy’n cydblethu trysorau hanesyddol ag
amwynderau cosmopolitan.
Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o
weithgareddau a gallwch ddysgu am hanes
cyfoethog Caerdydd yng Nghastell Caerdydd
ar ôl cerdded drwy ei strydoedd coblog.
Yna, gallwch ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r
torfeydd lifo o Stadiwm Principality ar ôl un
o blith y digwyddiadau chwaraeon a gynhelir
yno drwy gydol y flwyddyn.
Mae’r sîn fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant
pawb, gallwch fwynhau bwydydd rhagorol,

danteithion a wnaed o blanhigyn a mathau
egsotig o fwyd o bron pob un o bedwar ban
byd, heb anghofio’r pice ar y maen i bwdin!
Gwlad y gân yw Cymru, ac yn sicr mae
Caerdydd yn cyfrannu’n helaeth at yr
etifeddiaeth hon. Mae cerddoriaeth yng
nghalon y ddinas hon, o'r siop recordiau hynaf
yn y byd, sef Spillers Records, sy’n gorwedd
ynghudd yn Arcêd Morgan, i leoliadau mwy
cyfoes a chartrefol sy'n rhoi llwyfan i rai o
dalentau cerddorol newydd mwyaf cyffrous y
byd.
Mae’n ddigon posibl mynd dros ben
llestri’n trefnu pethau i’w gwneud yng
Nghaerdydd, ond cofiwch neilltuo amser i
fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol, sy’n rhywle
rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle hefyd i

fynd i Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae
Caerdydd.
Mae Caerdydd, â’i phersonoliaeth fyrlymus,
yn ddinas ddelfrydol i fyfyrwyr, gan gynnig
dewis diddiwedd o gyfleoedd adloniant ac
yn parhau’n rhad ac yn hawdd mynd o’i
chwmpas.
Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau
esthetig, y parciau gwyrdd godidog a’r bywyd
nos llewyrchus yn atyniadau gwych i fyw yng
Nghaerdydd, er y byddwch bob amser yn dod
o hyd i’ch ffordd yn ôl i Undeb y Myfyrwyr, sef
gwir gartref sîn y myfyrwyr yn y ddinas.
Cewch ragor o wybodaeth yn:
www.visitcardiff.com

“Dim ond ers 1955 y mae Caerdydd wedi bod yn brifddinas Cymru ac ers
y mileniwm mae’r ddinas wedi esblygu’n sylweddol o dref fawr i ddinas
wirioneddol ryngwladol, gyda datblygiadau enfawr yn y canol, yn ogystal â’i
glannau wedi’u hadnewyddu. Gydag enw am fod yn lle i loddesta, ynghyd
â llawer o atyniadau chwaraeon a diwylliannol o’r radd flaenaf, mae’n un o
gyrchfannau mwyaf deniadol y DU.”
Rough Guide 2020
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Prifddinas / Prifysgol flaenllaw

Prifysgol flaenllaw

Rhan o

"Mae Prifysgol Caerdydd yn uchel ei pharch ar raddfa leol a byd-eang."
The Telegraph, 2018

Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan arbenigwyr blaenllaw mewn dros 300 o
gyrsiau ar draws y Brifysgol. Fel unig sefydliad Grŵp Russell yng Nghymru,
rydym wedi ennill enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn addysgu ac
ymchwil, ar sail ein hanes o gyflawni er 1883.
Mae oddeutu 5,500 o fyfyrwyr israddedig
newydd yn ymgartrefu ym Mhrifysgol
Caerdydd bob blwyddyn. Er bod cryn gystadlu
am leoedd, rydym yn ymfalchïo mewn bod
yn brifysgol gynhwysol ac rydym yn croesawu
ceisiadau gan bawb sy'n dymuno astudio
gyda ni.

yn hyrwyddo ein polisi ynni, dŵr a gwastraff
cynhwysfawr. Mae’r polisi eisoes yn gwneud
arbedion gwych o ran y defnydd o ynni ac yn
ein helpu ni i wneud ein rhan i fynd i’r afael â
newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros
7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o
wledydd, a chroesawn geisiadau gan bawb,
beth bynnag eu cefndir.

I'r rhai sy'n astudio cyrsiau gofal iechyd,
mae gennym gysylltiadau agos ag ystod o
sefydliadau cyffredinol ac arbenigol ledled
Cymru. Mae hyn yn rhoi'r cyfle i chi gael
profiad clinigol gwych mewn amgylcheddau
gwahanol, mewn ysbytai ac yn y gymuned.

Cyfleusterau a datblygu

Cyfleoedd Byd-eang

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i
fuddsoddi yn ein gwasanaethau, ac mae
gennym labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd
a chyfleusterau cyfrifiadura newydd sy’n
llawn cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda
datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt
yn barhaus.

Mae gennym bartneriaethau â mwy na 300 o
sefydliadau blaenllaw ar draws y byd, a bydd
ein tîm Cyfleoedd Byd-eang yn eich helpu chi
i gael profiad rhyngwladol gwerthfawr drwy
astudio, gweithio neu wirfoddoli.

Mae ein cyfrifoldebau o ran yr amgylchedd
a diogelwch yn bwysig iawn i ni, ac rydym

Mae ein canolfannau cefnogi a lles
myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth sylweddol

Eich cefnogi chi

o wasanaethau sydd ar gael i bob myfyriwr.
Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am
ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn
gyfrinachol, a’u nod yw eich helpu chi i
fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr
a’ch cefnogi chi wrth i chi astudio.
Rydym hefyd yn cael ein hystyried yn un o’r
prifysgolion gorau o ran cefnogi myfyrwyr
LHDT+ ac rydym yn falch o fod ymhlith y gorau
ym Mynegai Cydraddoldeb Gweithleoedd
Stonewall.
Cewch ragor o wybodaeth yn:
www.cardiff.ac.uk

Taith rithwir o amgylch
y campws
Dysgwch fwy am y Brifysgol a dinas
Caerdydd drwy fynd ar ein taith
ryngweithiol ar-lein yma:
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy
www.caerdydd.ac.uk/deintyddiaeth
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Byw yng Nghaerdydd

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd
ymhlith y gorau yn y DU o ran maint, safon
a gweithgarwch. Mae’r cyfleusterau gwych
sydd yno yn cynnwys Y Plas, clwb nos sydd
â lle i 2,150 o bobl, a’r Neuadd Fawr, sy’n
lleoliad o bwys ar gyfer cyngherddau.”
Complete University Guide, 2019

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o weithgarwch
y mae dinas fawr yn ei gynnig ond mewn lleoliad personol a chlos sydd â chymeriad
diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant a mynd ati i gymryd rhan yn y
llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas: eich cartref newydd chi.
Gwarant o lety

Bywyd Preswyl

Os ydych yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol
Caerdydd ar sail bendant, cewch warant o
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu
blwyddyn gyntaf.

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth
anhygoel a gynigir gan y Tîm Bywyd Preswyl
wrth aros yn llety myfyrwyr Caerdydd. Mae’r
tîm yn gweithio’n ddiflino i wella eich profiad
fel myfyriwr.

Bydd dyddiadau preswyl eich llety penodol yn
cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Llety.
Please note: all residential periods may
include placement periods when you will
be paying residences fees but may not be
occupying your room.
The following healthcare programmes are
classed as non-standard residential period;
• Adult, Children, Mental Health Nursing
• Diagnostic Radiography and Imaging
• Midwifery
• Operating Department Practice
• Radiotherapy and Oncology
• March nursing intakes for Adult and
Mental Health
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Trwy weithio mewn partneriaeth â’r
Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr, y Swyddfa
Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, bydd
Bywyd Preswyl yn eich croesawu chi i
Gaerdydd ac yn eich helpu i ymgartrefu’n
ddiffwdan yn y Brifysgol.
Maent hefyd yn helpu i feithrin ymdeimlad
cryf o gymuned drwy ddigwyddiadau
cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol,
yn ogystal â chefnogaeth ymarferol.

Undeb y Myfyrwyr
Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhan greiddiol o
brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd. Dyma
ran annibynnol o’r Brifysgol a arweinir gan y
myfyrwyr sy’n benodol ar gyfer sicrhau eich
bod yn cael yr amser gorau posibl gyda ni.
Mae Undeb y Myfyrwyr, a adeiladwyd ar
sail cynhwysiant, amrywiaeth, datblygiad
personol a chyfeillgarwch, yn cynnal ystod

o weithgareddau a gwasanaethau i helpu i
wella eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant,
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser
yng Nghaerdydd yn ogystal â’ch paratoi chi at
yrfa ar ôl y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth . . .
Llety
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n
gwefan: www.cardiff.ac.uk/residences
Gallwch hefyd wylio ein ffilm
preswylfeydd ar-lein ar: www.youtube.
com/ watch?v=hxzX-dYLfB8

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/cardiffstudents
snapchat.com/add/cardiffstudents
instagram.com/cardiffstudents
@cardiffstudents
www.youtube.com/cardiffstudents

Gwybodaeth Gyfreithiol
Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud
â chylch derbyn Mynediad 2021 ac
mae'n gywir pan aeth i'r wasg ym mis
Tachwedd 2020. Fodd bynnag, mae
cyfnod hir rhwng argraffu'r llyfryn 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. Pan fydd gwahaniaeth
rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a'n gwefan,
cynnwys y wefan fydd yn bwysicach,
a hwn 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’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r
broses weithgynhyrchu wedi’u hardystio
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u
hachredu hefyd hyd at safon ISO14001,
y safon amgylcheddol 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.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol

Allwedd

Lleolir yr Ysgol ar Gampws Parc y
Mynydd Bychan y Brifysgol.

Ysgol Deintyddiaeth

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.

Adeiladau’r Brifysgol a’r GIG
Preswylfeydd myfyrwyr

Gellir trefnu i’r prosbectws hwn fod
ar gael mewn fformatau gwahanol,
gan gynnwys print mawr (testun),
mewn Braille neu ar dâp sain/CD.
I ofyn am gopi mewn fformat arall,
cysylltwch â Laura Roberts:
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

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

Cysylltwch â ni
Ffôn:
(029) 2074 6917/2468
Ebost:
DentalUGAdmissions@caerdydd.
ac.uk
Ysgol Deintyddiaeth
Prifysgol Caerdydd
Campws y Mynydd Bychan
Caerdydd CF14 4XY

Cadw mewn cysylltiad
facebook.com/cardiffuniug
@cardiffuniug

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
http://blogs.cardiff.ac.uk/
insiders/?lang=cy
Hoffech chi gael gwybod rhagor am
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon
ateb eich cwestiynau.
Myfyrwyr go iawn ydynt, sy’n astudio
amrywiaeth o gyrsiau. Maent yma
i ateb unrhyw gwestiynau sydd
gennych am fywyd ym Mhrifysgol
Caerdydd. Sut beth yw diwrnod
arferol? Pa glybiau a chymdeithasau
sydd yno? Ydy’r sîn gerddorol yng
Nghaerdydd o unrhyw werth? Gall
fod am bron unrhyw beth.
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