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Cyflwyniad 

Rydyn ni’n deall ei bod hi’n amser anodd i gael profiad gwaith mewn amgylchedd gofal 

iechyd. Mae llawer y gallwch ei wneud o hyd i gael blas ar yrfa mewn Meddygaeth.  

Mae fideos, podlediadau a deunydd arall ar-lein yn gallu eich helpu i ddatblygu eich 

diddordeb a’ch dealltwriaeth o ofal iechyd fel proffesiwn, yn enwedig os byddwch chi’n dysgu 

myfyrio ar yr hyn rydych chi’n ei weld, ei glywed a’i ddysgu. Mae gwerth unrhyw weithgarwch 

a wnewch, gan gynnwys profiad gwaith, i’w gael o’r hyn y dysgoch o’r gweithgarwch – sut 

mae hynny wedi’ch helpu i benderfynu bod gyrfa mewn meddygaeth yn iawn i chi (a’ch bod 

chi’n iawn ar gyfer meddygaeth) neu sut bydd yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu yn eich helpu 

chi ac, felly, eich darpar gleifion a chydweithwyr yn eich llwybr gyrfa bwriadedig.  

Sut ydych chi'n myfyrio? 

Cyn i ni awgrymu adnoddau a allai eich helpu i ddod i ddeall am yrfa mewn meddygaeth, 

bydd angen i chi ddysgu sut i fyfyrio.  

Wrth fyfyrio, rydyn ni’n ystyried yn ddwfn rywbeth na fydden ni fel arall wedi meddwl llawer 

amdano. Mae hyn yn ein helpu ni i ddysgu. Mae myfyrio’n ymwneud ag edrych yn 

ymwybodol ar ein profiadau, ein gweithredoedd, ein teimladau a’n hymatebion, meddwl 

amdanyn nhw, ac yna eu dehongli neu eu dadansoddi er mwyn dysgu ohonyn nhw. Fel 

arfer, rydyn ni’n gwneud hyn trwy ofyn cwestiynau i ni ein hunain am yr hyn a wnaethon ni, a 

welon ni, a glywon ni a sut gwnaethon ni rywbeth, a beth ddysgon ni o’i wneud.  

Un ffordd o fyfyrio’n dda yw cadw dyddiadur. Gallai hyn gynnwys gofyn cwestiynau i chi eich 

hun, fel ‘beth ddysgais i?’, ‘beth aeth yn dda?’, ‘beth fyddai wedi gallu cael ei wneud yn 

well?’ 

Wrth wneud unrhyw un o’r gweithgareddau a awgrymir, neu ar ôl eu gwneud, efallai y 

byddwch chi eisiau ystyried y canlynol:  

1. Crynhowch eich dehongliad o’r hyn rydych chi newydd ei 

glywed/weld/ddarllen/wneud. 

2. Beth ddysgoch chi? 

3. Sut gwnaethoch chi elwa ohono? Ai dyma’r oeddech chi wedi’i ddisgwyl? 

4. Pa effaith y mae wedi’i chael arnoch chi a’ch meddyliau? 

5. A yw wedi newid eich ffordd o feddwl am bethau neu a yw wedi newid eich barn? 

6. A oes unrhyw beth arall y byddwch chi’n ei wneud nawr o ganlyniad i’r gweithgaredd 

hwn a’r myfyrio cysylltiedig? 
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Mae llyfryn manwl yn ymwneud â myfyrio yn adnodd ar-lein Coleg Brenhinol y Meddygon 

Teulu (RCGP). 

Gallai’r awgrymiadau a’r adnoddau canlynol roi syniadau i chi am bethau a allai fod yn 

ddiddorol ac yn ddifyr i chi, a bod o gymorth wrth benderfynu ar yrfa yn y dyfodol a’ch cais i 

brifysgol wedyn.  

 Mae’r rhain wedi’u hanelu’n bennaf at y rhai sy’n bwriadu gwneud cais am feddygaeth, ond 

bydd rhai hefyd o ddiddordeb ac yn berthnasol i’r rhai sy’n ystyried Deintyddiaeth, Gwyddor 

Biofeddygol, Ffarmacoleg a phroffesiynau gofal iechyd neu ddisgyblaethau gwyddoniaeth 

eraill.  

Profiad gwaith 

Mae’r pandemig yn golygu efallai y bydd cyfleoedd profiad gwaith a/neu wirfoddoli yn fwy 

cyfyngedig – byddwn ni’n ymwybodol o hyn wrth asesu ceisiadau. Bydden ni’n disgwyl y 

byddwch chi, fel rhai sydd eisiau bod yn weithwyr proffesiynol gofal iechyd, yn deall y 

rhesymau pam fod y sefyllfa fel y mae.  

Meddyliwch pam mae ysgolion meddygaeth eisiau i ymgeiswyr fod wedi gwneud profiad 

gwaith neu wedi gwirfoddoli. Ai dim ond er mwyn rhestru hyn ar eich cais UCAS? Yn 

hytrach, ystyriwch beth rydyn ni'n gobeithio i’r profiad ei ddangos i chi neu adael i chi ei 

ddangos. Beth rydyn ni’n gobeithio i chi ddod i’w ddeall a pha nodweddion neu agweddau 

craidd rydyn ni eisiau i chi eu datblygu a’u dangos? Yna dylech allu dod o hyd i ddewisiadau 

gwahanol a fydd yn eich helpu i wneud hyn mewn ffyrdd eraill. 

Mae rhai adnoddau defnyddiol y gallech chi edrych arnyn nhw yn lle gwneud profiad gwaith 

wyneb yn wyneb yn ystod y cyfnod os nad yw hyn yn bosibl/pan mae wedi'i gyfyngu'n 

sylweddol.  

• Mae gan Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu (RCGP) adnodd am ddim ar-lein sy’n 

rhoi mewnwelediad i Ymarfer Meddygaeth ac yn cynnwys adnodd i’ch helpu i fyfyrio 

ar eich dysgu.  

• Mae’r Cyngor Ysgolion Meddygaeth wedi creu canllaw defnyddiol.    

• Hefyd mae gan Ysgol Meddygaeth Brighton a Sussex gyfle profiad gwaith meddygol 

rhithwir am ddim. 

• Adnodd e-ddysgu y Cyngor Ysgolion Meddygaeth.   

• Ysgolion Haf y Cyngor Ysgolion Meddygaeth (am ddim) i fyfyrwyr o gefndiroedd 

ehangu cyfranogiad yn Lloegr.  

https://www.rcgp.org.uk/training-exams/discover-general-practice/observe-gp
https://www.rcgp.org.uk/training-exams/discover-general-practice/observe-gp
https://www.rcgp.org.uk/training-exams/discover-general-practice/observe-gp
https://www.medschools.ac.uk/media/2636/guidance-on-gaining-relevant-experience-for-studying-medicine-in-the-time-of-covid-19.pdf
https://bsmsoutreach.thinkific.com/courses/VWE
https://bsmsoutreach.thinkific.com/courses/VWE
https://www.gmc-uk.org/about/what-we-do-and-why/learning-and-support/e-learning-resources/patient-journey-to-gp-practice
https://www.medschools.ac.uk/our-work/selection/msc-summer-schools
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• Rhaglenni Ymddiriedolaeth Sutton (am ddim) i fyfyrwyr o gefndiroedd ehangu 

cyfranogiad. 

• Mae Coleg y Brenin Llundain yn cynnig ystod eang o gyfleoedd Allgymorth ar gyfer 

Meddygaeth i fyfyrwyr o ysgolion gwladol nad ydyn nhw’n dethol disgyblion ym 

Mhrydain. Mae rhai ar gyfer myfyrwyr o bob rhan o Brydain ac mae rhai ar gyfer 

myfyrwyr mwy lleol.   

• Mae gan Cymdeithas Feddygol Prydain wybodaeth am feddygaeth ac ysgolion 

meddygaeth a’u Rhaglen Darpar Feddygon, sy’n cysylltu ysgolion gyda rhwydwaith o 

feddygon a myfyrwyr meddygaeth (menter ehangu cyfranogiad). 

Gwirfoddoli 

Gallai cyfleoedd i wirfoddoli mewn lleoliadau gofal traddodiadol fel cartrefi preswyl a 

hosbisau hefyd fod yn brin, ond mae llawer o gyfleoedd gwirfoddoli eraill efallai y byddech yn 

gallu ac yn dymuno cynorthwyo gyda nhw. Mae cymryd rhan yn y mathau hyn o 

weithgareddau yn gallu dangos nodweddion a sgiliau trosglwyddadwy pwysig y gall ysgolion 

meddygaeth fod yn chwilio amdanyn nhw yn eu hymgeiswyr, e.e. ymrwymiad, sgiliau trefnu, 

gwydnwch ac empathi. 

Gallai cyfleoedd gwirfoddoli fod naill ai o bell neu wyneb yn wyneb. Wrth ddewis y mwyaf 

priodol, dylech chi ystyried eich ymrwymiadau addysgol a'ch iechyd eich hun ac iechyd y 

rhai rydych chi'n rhannu cartref â nhw – cofiwch drafod â'ch rhiant/gwarcheidwad/gofalwr 

cyn gwneud ymrwymiad i wirfoddoli.  

Mae grwpiau cymorth a gweithgareddau penodol Covid-19 wedi'u sefydlu mewn llawer o 

gymunedau i helpu ac i gefnogi'r rhai sy'n ynysu, yn cysgodi neu y mae’r pandemig yn 

effeithio arnyn nhw fel arall. Yn ogystal, erbyn hyn mae llawer o grwpiau oedd yn bodoli’n 

barod sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr, fel banciau bwyd lleol, wedi gallu ailddechrau neu 

addasu rhai o’u gweithgareddau neu bob un ohonyn nhw.  

Felly hefyd, mae swydd ran-amser, yn enwedig un sy’n wynebu’r cyhoedd, neu ymwneud â 

chefnogi disgyblion/cyfranogwyr eraill yn yr ysgol, mewn grwpiau chwaraeon neu hamdden 

eraill y gallech fod yn rhan ohonyn nhw yn ffordd dda arall o ddatblygu a dangos 

nodweddion craidd rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw yn y rhai sy’n gwneud cais am le mewn 

ysgol meddygaeth fel sgiliau cyfathrebu, arweinyddiaeth, gwaith tîm, mentergarwch a datrys 

problemau. 

  

https://www.suttontrust.com/our-programmes
https://www.kcl.ac.uk/lsm/study/outreach/ks5/index
https://www.kcl.ac.uk/lsm/study/outreach/ks5/index
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/studying-medicine/becoming-a-doctor/widening-participation-in-medicine
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Gallwch chwilio am gyfleoedd lleol drwy: 

• Do IT. • Next Door. 

Mae sefydliadau fel Revitalise yn cynnig gwyliau seibiant preswyl i bobl anabl a’u gofalwyr, 

ac mae ganddyn nhw raglen gwirfoddoli preswyl fawr.  

Mae Zooniverse yn cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr gyfrannu at ymchwil academaidd mewn 

ystod o feysydd gan gynnwys meddygaeth a bioleg.  

Mae gan y Groes Goch Brydeinig ystod o gyfleoedd gwirfoddoli, ac Ambiwlans Sant Ioan 

hefyd. 

Mae gan Age Concern, Kissing it Better ac Age UK gyfleoedd i wirfoddoli gyda phobl hŷn. 

 

Bywyd fel myfyriwr meddygaeth  

Bydd dogfen y Cyngor Meddygol Cyffredinol Canlyniadau i Raddedigion/Outcomes for 

Graduates yn dangos i chi beth yw’r disgwyliadau ar gyfer myfyrwyr meddygaeth sy'n 

graddio. 

Mae llawer o fideos YouTube sy’n dangos diwrnod neu wythnos ym mywyd myfyrwyr 

meddygaeth israddedig mewn amrywiaeth o ysgolion meddygaeth. Efallai y bydd y rhain yn 

eich helpu chi i ddeall sut beth yw bod yn fyfyriwr meddygaeth mewn gwirionedd, a gallan 

nhw eich helpu i benderfynu pa fath o gwrs/ysgol sydd fwyaf addas i chi.  

Yng Nghymru, mae grŵp myfyrwyr Cynllun Mentora Ehangu Mynediad at Feddygaeth 

(WAMMS) Prifysgol Caerdydd yn cynnig cymorth ac arweiniad i ddisgyblion ysgolion 

gwladol, gan gynnwys trafodaethau am fywyd fel myfyriwr meddygaeth yng Nghaerdydd.  

https://doit.life/volunteer
https://nextdoor.com/
https://revitalise.org.uk/volunteer
https://www.zooniverse.org/projects
https://www.redcross.org.uk/get-involved/opportunities-for-young-people
https://volunteering.sja.org.uk/beingpartofsja
https://kissingitbetter.co.uk/about
https://www.ageuk.org.uk/get-involved/volunteer
https://www.gmc-uk.org/education/standards-guidance-and-curricula/standards-and-outcomes/outcomes-for-graduates
https://www.gmc-uk.org/education/standards-guidance-and-curricula/standards-and-outcomes/outcomes-for-graduates
https://www.cardiff.ac.uk/cy/community/supporting-learning-in-schools-and-colleges/search-activities/activity/1538674-widening-access-to-medicine-mentoring-scheme-wamms
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Bywyd fel meddyg  

Efallai y bydd ysgolion meddygaeth yn dymuno asesu beth yw eich dealltwriaeth o realiti 

gweithio fel meddyg y GIG yn ogystal â’ch cymhelliant i astudio meddygaeth.  

 

Gan fod cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith wyneb yn wyneb, lle byddech chi efallai wedi cael 

cyfleoedd i drafod hyn â meddygon unigol, yn dal i fod yn gyfyngedig, efallai y bydd ffyrdd 

eraill i chi edrych ar hyn. 

• Bydd gan rai ysgolion gysylltiadau â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol lleol neu 

gyn-fyfyrwyr sydd wedi astudio meddygaeth.  

• Yng Nghymru, mae grwpiau fel Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu Cymru yn cynnig 

gweithgareddau ehangu cyfranogiad ar-lein.  Mae ganddyn nhw ystod o adnoddau. 

(Cliciwch ar Adnoddau Ysgolion Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu Cymru ar 

waelod y dudalen we a bydd cwymplen yn ymddangos.) 

• Bydd y fideo YouTube hwn o gyfres darlithoedd cyhoeddus Gwyddoniaeth ym Maes 

Iechyd Prifysgol Caerdydd yn mynd â chi ar sifft nos mewn uned gofal dwys gyda   

Dr Matt Morgan, un o'n hymgynghorwyr uned gofal dwys lleol. 

• Bydd llawer o ddisgyblion o Gymru sy'n targedu meddygaeth yn ymwneud â 

Rhwydwaith Seren, sy'n trefnu amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd cefnogol.  

• Yn y gogledd, mae Dr Dylan Parry yn cynnal ystod eang o weithgareddau, yn ogystal 

â Dr Carol Amos yn y canolbarth, sydd wedi creu fideo YouTube diddorol o’r enw 

Applying to Medical School.   

https://twitter.com/RCGPWales/status/1310568188069982209/photo/1
https://www.rcgp.org.uk/rcgp-near-you/rcgp-nations/rcgp-wales
https://cardiff.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=74807811-01b1-4d6d-a8a3-adb900b77b97
https://twitter.com/gp_schools
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E_yyCxLw39Y
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Bydd llawer o'r grwpiau a'r gweithgareddau hyn yn cynnig sgyrsiau gan feddygon sy’n 

gweithio nawr, gyda chyfleoedd ar gyfer Cwestiynau ac Atebion gan y cyfranogwyr. 

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar wefan Gyrfaoedd Iechyd y GIG am feddygaeth fel 

gyrfa ac am broffesiynau gofal iechyd cysylltiedig eraill. 

I unrhyw un sy'n edrych ar y pecyn adnoddau hwn o'r tu allan i Gymru, mae'n debygol bod 

gweithgareddau a rhaglenni tebyg mewn ardaloedd eraill, yn aml wedi’u trefnu gan glinigwyr 

lleol sydd â diddordeb mewn ymgysylltu ag ysgolion ac ehangu mynediad. Gallai dilyn eich 

ysgol(ion) meddygaeth lleol ar y cyfryngau cymdeithasol eich helpu i gael mynediad at y 

rhain. (Cofiwch arfer ymddygiad diogel arferol ar-lein). 

Hefyd, mae llyfrau, podlediadau, rhaglenni teledu (gweler isod) yn gallu bod yn ddefnyddiol 

wrth ddisgrifio neu ddangos bywyd fel clinigwr.  

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors
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Rhaglenni allgymorth 

Mae gan bob ysgol meddygaeth raglenni allgymorth er mwyn cefnogi grwpiau sydd heb eu 

cynrychioli’n ddigonol. Gweler gwybodaeth am ein rhaglen ni  a mwy o wybodaeth am ein 

rhaglenni ôl-16 penodol gan gynnwys Camu ’Mlaen a Mynediad at Broffesiynau.   

Rydyn ni’n annog yn frwd i bob un sy'n gymwys gymryd rhan.  

Mae grŵp o fyfyrwyr meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn rhedeg Cynllun Mentora Mynediad 

Ehangach i Feddygaeth (WAMMS) ar gyfer disgyblion ysgol yng Nghymru. Mae eu cyfrif 

Twitter yn weithgar ac yn llawn cyngor a gwybodaeth ragorol. Maen nhw hefyd ar Facebook 

ac Instagram. 

I fyfyrwyr cymwys, mae Ymddiriedolaeth Sutton yn noddi ysgolion haf mewn pynciau 

amrywiol gan gynnwys meddygaeth. Trefnir y rhain drwy brifysgolion ledled y DU, gan 

gynnwys yma ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae meini prawf cymhwysedd i'w gweld ar eu 

gwefan. 

  

https://www.cardiff.ac.uk/cy/community/supporting-learning-in-schools-and-colleges
https://www.cardiff.ac.uk/cy/community/supporting-learning-in-schools-and-colleges/helping-young-people-reach-their-potential
https://twitter.com/cu_wamms
https://www.facebook.com/cuWAMMS
https://www.instagram.com/cu_wamms
https://summerschools.suttontrust.com/browse-courses


10 
Ysgol Meddygaeth 
2022 

Gwerthoedd craidd  

Bydd y rhain yn eich helpu i ddeall dyletswyddau myfyrwyr meddygaeth a meddygon, a’r 

disgwyliadau ohonyn nhw, a’r fframweithiau sy’n ein harwain ni a’r ffordd rydyn ni’n ymarfer. 

Bydd deall a meddwl am y rhain yn eich helpu i benderfynu p’un ai meddygaeth yw’r dewis 

iawn i chi a byddant yn baratoad gwerthfawr ar gyfer unrhyw gyfweliadau y gallech gael eu 

gwahodd iddynt. 

 

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) 

Byddai'n ddefnyddiol deall gwerthoedd a chyfansoddiad craidd y GIG a sut maen nhw'n 

arwain pob un ohonon ni sy'n gweithio yn y GIG bob dydd.   

Mae gan GIG Lloegr declyn rhyngweithiol a allai eich annog i feddwl am sut caiff y rhain eu 

cymhwyso o ddydd i ddydd. 

 

 

https://pcgc.gig.cymru/rhaglenni-cymru-gyfan/e-lawlyfr-llywodraethu/byw-gwerthoedd-gwasanaeth-cyhoeddus/fframwaith-gwerthoedd-a-safonau-ymddygiad-ar-gyfer-gig-cymru
https://www.healthcareers.nhs.uk/working-health/working-nhs/nhs-constitution
https://nhsvaluestool.e-lfh.org.uk/
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Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) 

Mae gwefan y CMC yn cynnwys nifer o ganllawiau pwysig y dylech wybod amdanynt. Mae'r 

rhain yn rhad ac am ddim ac ar gael i'r cyhoedd ac yn cynnwys:   

• Achieving good medical practice. 

• Duties of a doctor. 

• Good medical practice. 

• Confidentiality. 

• Ethical Guidance. 

 

Moeseg 

Y pedair colofn foesegol graidd mewn meddygaeth yw 

• Annibyniaeth 

• Gweithredu er lles  

• Ymatal rhag gwneud niwed 

• Cyfiawnder 

Dylech ddeall ystyr y termau hyn ond hefyd sut rydyn ni'n eu defnyddio'n ymarferol. Efallai y 

byddwch yn cael cwestiwn o fath moeseg mewn cyfweliad MMI lle, yn hytrach na dim ond 

dweud beth yw'r egwyddorion, efallai y bydd gofyn i chi eu defnyddio mewn senario ar sail 

moeseg. Efallai y bydd yr adnoddau isod yn eich helpu gyda hyn. 

• Mae Hwb Moesegol y CMC yn cynnwys adnoddau a chanllawiau sy'n dangos sut i 

ddefnyddio’r egwyddorion moesegol craidd yn ymarferol.   

• Efallai y byddech chi’n mwynhau gweithio drwy’r pecyn cymorth moeseg hwn gan 

Gymdeithas Feddygol Prydain.  

• Efallai y bydd y llyfr byr canlynol hefyd yn ddefnyddiol i chi, ac mae’n bosibl y bydd yn 

eich llyfrgell ysgol neu’r llyfrgell leol, neu y gallan nhw ei archebu i chi: Medical 

Ethics: A Very Short Introduction – Tony Hope. 

• Ar ôl i chi ddarllen a myfyrio ar y ffynonellau canllawiau moesegol hyn, efallai y 

byddwch chi'n mwynhau defnyddio eich gwybodaeth yn y senarios rhyngweithiol hyn 

lle byddwch chi'n dewis yr hyn y dylai'r meddyg ei wneud.   

 

 

https://www.gmc-uk.org/education/standards-guidance-and-curricula/guidance/student-professionalism-and-ftp/achieving-good-medical-practice
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/good-medical-practice/duties-of-a-doctor
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/good-medical-practice
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/confidentiality
http://www.gmc-uk.org/ethical-guidance
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-hub
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/medical-students/ethics-toolkit-for-medical-students
https://www.gmc-uk.org/gmpinaction
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Y Cyngor Ysgolion Meddygaeth (MSC) 

Bydd yr arweiniad hwn gan MSC (y Cyngor Ysgolion Meddygaeth) yn rhoi gwybodaeth 

ddefnyddiol am y gwerthoedd craidd a’r rhinweddau personol a ddisgwylir gan fyfyrwyr 

meddygaeth yn y DU. Efallai y bydd deall beth rydyn ni’n ei ddisgwyl ac yn chwilio amdano 

yn eich helpu i fyfyrio ar eich dysgu a’ch profiadau eich hun yn ogystal â’ch helpu i ddangos 

pa mor addas ydych chi ar gyfer hyfforddiant meddygol.  Gall hyn fod yn arbennig o 

ddefnyddiol wrth baratoi ar gyfer cyfweliad ac wrth ysgrifennu eich datganiad personol. 

Ceisiwch feddwl am enghreifftiau o adegau pan wnaethoch ddefnyddio sgiliau neu 

nodweddion penodol yr oedd angen i chi eu dysgu neu eu datblygu, a sut aethoch ati i 

wneud hynny. 

 

Cyrsiau ar-lein (Cyrsiau Ar-lein Agored Enfawr (MOOC)) 

Os oes gan unrhyw gyrsiau elfen ryngweithiol gyda dysgwyr eraill, dylai’r rhai sy’n cymryd 

rhan ynddyn nhw, yn enwedig rhai o dan 18 oed, gael caniatâd eu 

rhiant/gwarcheidwad/gofalwr cyn cofrestru ac arfer eu hymddygiad diogel arferol ar-lein. 

• Mae gan y Brifysgol Agored lawer o gyrsiau ar-lein am ddim ac mae hi ar agor i 

ddysgwyr 13+ oed. 

• Mae Coursera yn cynnig cannoedd o fodiwlau byr (a rhai hirach) ar-lein gan 

brifysgolion o bob cwr o’r byd. Bydd angen i chi gofrestru (yn rhad ac am ddim) cyn 

pori – mae llawer yn ymwneud â gwyddoniaeth a gofal iechyd. Mae’n bosibl cofrestru 

ar rai cyrsiau a’u cwblhau yn rhad ac am ddim, ond mae’n bosibl y bydd rhaid talu ffi i 

gael tystysgrif – cofiwch mai yn y dysgu a’r myfyrio mae’r gwerth, yn hytrach nag yn y 

dystysgrif. Mae rhai cyrsiau’n codi ffi am gymryd rhan, ond mae llawer iawn ar gael 

yn rhad ac am ddim.  

• Hefyd, mae gan Futurelearn lawer i ddewis o’u plith hefyd, sy’n amrywio yn eu hyd. 

Mae llawer am ddim i’w cwblhau, ond mae’n bosibl y bydd ffi i gael tystysgrif – mae’r 

sylw uchod mai yn y dysgu mae’r gwerth yn dal i fod yn wir yma. 

Gallai dysgu sgil newydd, fel: 

• Iaith Arwyddion Prydain (adnoddau 

am ddim) 

• Cymorth Cyntaf 

• CPR (hyfforddiant ar-lein am ddim) 

fod yn uniongyrchol berthnasol i’ch llwybr gyrfa arfaethedig ac mae’n dangos dysgu 

hunangyfeiriedig/annibynnol.  

https://www.medschools.ac.uk/media/2542/statement-on-core-values-to-study-medicine.pdf
https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
http://www.coursera.org/
https://www.futurelearn.com/courses
https://www.ndcs.org.uk/information-and-support/parenting-and-family-life/family-blogs/apps-to-help-you-learn-bsl
https://www.sja.org.uk/courses
https://www.bhf.org.uk/how-you-can-help/how-to-save-a-life/how-to-do-cpr/learn-cpr-in-15-minutes
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Darlithoedd ar-lein 

Mae Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd Prifysgol Caerdydd 

yn cynnig amrywiaeth o ddarlithoedd diddorol sy'n cynnwys trafodaethau ynghylch materion 

gofal iechyd pwysig neu amserol cyfredol. Mae'r gyfres wedi ailddechrau ar fformat o bell.  

Ôl-gatalog o ddarlithoedd wedi’u recordio: 

• Ar ôl 2016. 

• Cyn 2016. 

• Mae'r ddarlith hon gan yr Athro Syr Michael Marmot yn cynnig trafodaeth amserol 

ynghylch anghydraddoldebau iechyd ac effaith Covid.   

Mae gan sawl prifysgol arall fanciau tebyg o ddarlithoedd cyhoeddus neu bodlediadau 

wedi'u recordio e.e.  

• Coleg Imperial Llundain. 

• Prifysgol Rhydychen. 

• Mae Coleg Gresham wedi bod yn darparu darlithoedd cyhoeddus am ddim ers 1597. 

Mae rhai cyfredol ar gael ar-lein nawr i unrhyw un eu gwylio gydag ôl-gatalog. 

 

  

https://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine/about-us/engagement/science-in-health
https://cardiff.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%22f7fff78a-ff73-456e-b88a-2b335bd0987d%22
https://vimeo.com/channels/176195
https://www.youtube.com/watch?v=JAbCPZS1r6I
https://www.imperial.ac.uk/be-inspired/social-and-multimedia/lectures-online
https://podcasts.ox.ac.uk/series
https://www.gresham.ac.uk/whats-on?see-all
https://www.gresham.ac.uk/watch-now
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Llyfrau 

Dyma ddetholiad bach yn unig o’r llyfrau niferus y gallech eu mwynhau a dysgu ohonynt.  

Mae’n bosibl y bydd eich llyfrgell leol neu ysgol yn stocio’r rhai o’r rhain, neu’n gallu gwneud 

cais am lyfrau i chi.  

• The Soul of Medicine: Tales from the Bedside – Sherwin Nuland 

• The Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer – Siddartha Mukherjee 

• The House of God – Samuel Shem 

• When Breath Becomes Air – Paul Kalanthi 

• The Man Who Mistook his Wife for a Hat – Oliver Sacks 

• Being Mortal – Atul Gawande 

• Complications – Atul Gawande 

• In Shock: How Nearly Dying Made Me a Better Intensive Care Doctor – Rana Awdish 

• The Immortal Life of Henrietta Lacks – Rebecca Skloot 

• Do No Harm – Henry Marsh 

• The Language of Kindness – Christie Watson  

• Medical Ethics – a very short introduction – Michael Dunn a Tony Hope 

• Hippocratic Oaths: Medicine and its Discontents – Raymond Tallis 

• War Doctor: Surgery on the Frontline – David Nott, sydd hefyd â thrafodaeth 

ddiddorol ar Desert Island Discs. 

  

https://www.bbc.co.uk/programmes/p03x0tm9/player
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Digwyddiadau a datblygiadau meddygol a gwyddonol cyfredol 

Byddai’n fuddiol ystyried materion amserol a phryderon iechyd cyfredol, a sut gallen nhw 

effeithio ar y gwasanaeth iechyd a’r bobl sy’n gweithio ynddo.  

• Mae’n bosibl bod llyfrgell eich ysgol neu eich llyfrgell leol yn tanysgrifio i New 

Scientist/Nature, a fydd yn rhoi gwybodaeth dda i chi am drafodaethau a meysydd 

datblygu gwyddonol presennol. Gallwch gofrestru ar gyfer diweddariad e-bost dyddiol 

rhad ac am ddim Nature sy'n crynhoi newyddion arloesol gwyddonol byd-eang 

ynghyd â'r datblygiadau diweddaraf.  

• Mae cyfnodolyn meddygol wythnosol BMJ Richard Lehman yn rhad ac am ddim ac 

ar gael i'r cyhoedd. Mae’r rhifynnau blaenorol hefyd ar gael. 

• Gallai’r dyddiadur hanesyddol hwn gan Alex Paxton a aeth i helpu yn Belsen ym 

1945, pan oedd yn fyfyriwr meddygaeth, eich galluogi i ystyried y swydd a’r 

disgwyliadau o fyfyrwyr meddygaeth (a sut maen nhw’n wahanol i fyfyrwyr eraill). 

• Bydd modd i chi gymharu â myfyrwyr meddygaeth israddedig, y bu llawer ohonynt yn 

gwirfoddoli mewn lleoliadau clinigol yn ystod y pandemig, ar straeon newyddion ac ar 

y cyfryngau cymdeithasol.   

• Mae tudalennau gwyddoniaeth The Guardian yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol o 

ffynhonnell ddibynadwy.   

• Caiff newyddion iechyd penodol i Gymru a datblygiadau eu diweddaru’n rheolaidd. 

• Mae gan y British Medical Journal wybodaeth mynediad agored. 

• Mae The Lancet Voice yn ddiddorol. Mae “Stori 2020 mewn 5 papur COVID-19” yn 

cynnig trafodaeth a myfyrdod sy'n ysgogi'r meddwl.  

• Mae gan Bright Knowledge fanc o adnoddau ac erthyglau newyddion.   

• Mae’r Sefydliad Iechyd yn elusen annibynnol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd a 

gofal iechyd pobl y DU. Maen nhw’n cyhoeddi canfyddiadau ac adroddiadau’n 

rheolaidd a allai fod yn ddiddorol ac yn addysgiadol, fel yr adroddiad hwn yn dangos 

gwahaniaethau mewn disgwyliad oes a disgwyliad bywyd iach rhwng y rhai sy’n byw 

mewn ardaloedd difreintiedig a mwy breintiedig.   

• Mae’r British Student Doctor Journal yn cynnwys erthyglau sydd wedi’u hysgrifennu 

gan, ac ar gyfer, myfyrwyr meddygaeth.  

https://www.nature.com/briefing/signup
https://www.nature.com/briefing/signup
https://blogs.bmj.com/bmj/category/richard-lehmans-weekly-review-of-medical-journals
https://www.bmj.com/content/bmj/283/6307/1656.full.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52444504
https://www.facebook.com/CardiffC21/posts/3582991401716096
https://www.theguardian.com/science
https://www.bbc.co.uk/news/topics/clw2y682n5dt/nhs-wales
https://bmjopen.bmj.com/
https://www.thelancet.com/the-lancet-voice
https://www.brightknowledge.org/medicine-healthcare
https://www.health.org.uk/publications
https://www.health.org.uk/evidence-hub/health-inequalities/life-expectancy-and-healthy-life-expectancy-at-birth-by-deprivation
https://www.health.org.uk/evidence-hub/health-inequalities/life-expectancy-and-healthy-life-expectancy-at-birth-by-deprivation
https://www.bsdj.org.uk/
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Podlediadau  

• Mae gan y BMJ ddolenni at bodlediadau meddygaeth sy’n cael eu diweddaru’n 

rheolaidd. 

• Mae Bedside Tales yn gasgliad diddorol o bodlediadau sy’n trafod yr hanesion dynol 

sydd wedi dylanwadu ar feddygaeth fodern. 

• Mae Behind the Health Statistic yn ystyried safbwyntiau dynol a phersonol iechyd a 

salwch.  

• Mae The Doctor Paradox yn trafod rhai o’r heriau mae meddygon yn eu hwynebu a’r 

strategaethau gallen ni eu defnyddio i’w goresgyn. 

• Mae Everyday Emergency gan Médecins Sans Frontieres yn trafod ac yn cynnig 

cipolwg i ddarparu gofal iechyd yn rhai o sefyllfaoedd mwyaf heriol y byd. 

• Mae Inside the Ethics Committee yn trafod materion moesegol sy’n codi o achosion 

cleifion go iawn. 

• Mae podlediad misol The King’s Fund yn trafod materion pwysig ac amserol sy'n 

ymwneud â'r GIG, gofal cymdeithasol a gofal iechyd. Mae eu gwefan yn ffynhonnell 

wybodaeth a thrafodaeth ddefnyddiol a diddorol am y themâu hyn y byddwch efallai 

yn eu mwynhau. 

• Mae’r BMJ yn dod â myfyrwyr meddygaeth, meddygon iau ac arbenigwyr at ei gilydd 

i drafod pethau sydd angen i chi eu gwybod i fod yn feddyg da ar ben eich cwricwlwm 

ysgol meddygaeth. 

Efallai y byddech hefyd yn mwynhau gwrando ar y canlynol: 

• Health Check.  

• Inside Health. 

• Mae Inside Science yn rhoi diweddariad ehangach ar ddatblygiadau gwyddonol. 

• Mae Analysis a File on Four yn trafod digwyddiadau cyfoes a chyfredol. 

• Health Matters, gan y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol. 

• Mae Science Weekly yn darparu diweddariad/trafodaeth reolaidd am y pandemig a 

allai fod o ddiddordeb i chi. 

• Cyfres The Reith Lecture ar Radio 4. Mae’n bosibl y bydd llawer o’r ôl-gatalog hwn o 

ddiddordeb i chi, ond yn enwedig y gyfres 2014 Future of Medicine gan Dr Atul 

Gawande 

o Why do Doctors Fail?  

o The Century of the System.  

o The Problem of Hubris. 

o The Idea of Wellbeing.  

https://journals.bmj.com/sites/default/files/podcasts/index.html
https://journals.bmj.com/sites/default/files/podcasts/index.html
http://bedside-rounds.org/category/podcasts
https://open.spotify.com/show/6GvV4ufDUulckGtYRUXQXp
https://www.stitcher.com/podcast/paddy-barrett/the-doctor-paradox
https://www.msf.org.uk/everyday-emergency-msf-podcast
https://www.bbc.co.uk/programmes/b007xbtd/clips
https://www.kingsfund.org.uk/audio-video/podcast
https://www.kingsfund.org.uk/
https://www.bmj.com/sharpscratch
https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsyw/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/b019dl1b/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/b036f7w2/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/b006r4vz/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/b006th08/episodes/downloads
https://www.rsm.ac.uk/resources/podcasts
https://www.theguardian.com/science/series/science
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00729d9/episodes/guide
https://www.bbc.co.uk/programmes/b04bsgvm
https://www.bbc.co.uk/programmes/b04sv1s5
https://www.bbc.co.uk/programmes/b04tjdlj
https://www.bbc.co.uk/programmes/b04v380z


19 
Ysgol Meddygaeth 
2022 

Fel sy’n wir am bob adnodd, peidiwch â gwrando’n unig ar y podlediadau, myfyriwch arnynt. 

Gofynnwch gwestiynau i chi’ch hun a cheisiwch ddeall safbwyntiau pobl eraill, a all fod yn 

wahanol i’ch safbwynt chi. 

 

Rhaglenni teledu/rhaglenni dogfen  

• Mae archif Horizon yn werth pori drwyddo. 

• Mae Louis Theroux wedi creu rhaglenni dogfen diddorol, y mae llawer ohonyn nhw’n 

edrych ar bynciau iechyd. Mae’n bosibl y byddai’r un hwn sy’n archwilio anafiadau i’r 

ymennydd yn eich annog i feddwl am effeithiau iechyd nid yn unig ar yr unigolyn ond 

ar y bobl sydd o’u cwmpas. 

• Efallai y byddech chi’n hoffi cyfres ddiweddaraf Michael Moseley Diagnosis 

Detectives. 

 

Sgyrsiau TED 

• Mae yna Sgyrsiau Ted sy’n trafod pob maes o iechyd a gofal iechyd. 

• Efallai bod yr un hwn am ymddygiad iechyd a newid ymddygiad o ddiddordeb i chi.  

• Mae un arall yn trafod tosturi mewn gofal iechyd; clinigydd yn yr UDA sy’n siarad, 

ond mae’r gwersi’n berthnasol yng ngwledydd Prydain hefyd.  

 

Empathi  

Beth yw empathi? 

Gwyliwch y fideo hwn gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ac yna ystyriwch safbwynt y claf a 

sut y gallwn fod yn effro ac yn ymatebol i hyn. Beth allai’r claf fod yn meddwl amdano wrth 

aros am ei ymgynghoriad?  Beth allai fod ar y claf ei eisiau o’r ymgynghoriad? 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b006mgxf
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/b05qzmgd/louis-theroux
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b07c6fjk/louis-theroux-a-different-brain
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b07c6fjk/louis-theroux-a-different-brain
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/m000m7ll/the-diagnosis-detectives
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/m000m7ll/the-diagnosis-detectives
https://www.ted.com/talks?sort=newest&topics%5B%5D=health
https://www.ted.com/talks/david_asch_why_it_s_so_hard_to_make_healthy_decisions
https://www.ted.com/talks/stephen_trzeciak_healthcare_s_compassion_crisis_jan_2018
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/learning-materials/what-do-patients-think
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Mwy o wybodaeth am astudio meddygaeth 

Mae Bright Knowledge yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys datganiadau 

personol, am sut i ymgeisio a llawer o bynciau eraill.   

Paratoi ar gyfer cyfweliadau 

Mae’r gystadleuaeth am le yn mewn ysgol meddygaeth yn ffyrnig. Oherwydd y nifer uchel o 

ymgeiswyr, dydy llawer o ymgeiswyr cymwys a fyddai’n feddygon da ddim yn cyrraedd y 

rhestr fer i gael cyfweliad. Ceisiwch beidio â chael eich siomi os ydych chi’n cael eich 

gwrthod cyn y cam hwn. Mae llawer o ymgeiswyr sy’n gwneud ail gais yn llwyddo i gael 

cyfweliadau y flwyddyn ganlynol. 

Mae pob ysgol meddygaeth ledled Prydain yn cynnal cyfweliadau mewn ffyrdd ychydig yn 

wahanol, ac yn defnyddio’r cyfweliad mewn ffyrdd gwahanol fel rhan o’u proses ddethol.  

Y ffordd draddodiadol o gyfweld oedd y Cyfweliad Panel Sengl. Byddech yn cael eich 

cyfweld gan sawl cyfwelydd ar yr un pryd, gyda phob cyfwelydd yn gofyn cwestiynau i chi yn 

eu tro. Mae rhagor o wybodaeth am y mathau hyn o gyfweliadau ar wefan y Cyngor Ysgolion 

Meddygaeth.  

Bellach mae’r rhan fwyaf o ysgolion meddygaeth yn cynnal Cyfres o Gyfweliadau Byr (MMI). 

Fel y mae’r enw’n awgrymu, rydych chi’n cael sawl “cyfweliad” byr neu orsafoedd rydych 

chi’n cylchdroi o’u cwmpas. Mae gan bob ysgol meddygaeth nifer wahanol o orsafoedd, ac 

mae’r amseru’n wahanol ar gyfer pob ysgol meddygaeth (gwiriwch y dudalen derbyniadau ar 

gyfer pob ysgol meddygaeth rydych chi’n ystyried gwneud cais iddi i gael rhagor o 

wybodaeth). Bydd cyfweliadau i rai ysgolion meddygaeth yn dal i gael eu cynnal ar-lein, mae 

rhai yn dychwelyd at wyneb yn wyneb, sy’n golygu bod yn rhaid i chi deithio i’r cyfweliad.  

Ar gyfer MMIs, mae’r mathau o orsafoedd yn amrywio rhwng ysgolion meddygaeth hefyd – 

mae’n bosibl y bydd gorsafoedd ysgrifennu, gorsafoedd arsylwi, gorsafoedd rhifedd, 

gorsafoedd chwarae rôl, neu orsafoedd sy’n gofyn cwestiynau i chi y mae’n rhaid i chi feddwl 

amdanynt ac ateb, a allai gynnwys unrhyw beth, o’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r GIG 

a’i heriau i benbleth foesegol.  

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydyn ni’n gofyn cwestiynau i drafod nifer o “barthau” rydyn ni’n 

meddwl sy’n bwysig ar gyfer meddygon y dyfodol – mae’r rhain yn cynnwys: ynglŷn â’n 

cwricwlwm (C21), hunangyfeiriadedd, y GIG, mewnwelediad i feddygaeth fel gyrfa, moeseg, 

empathi, gwytnwch, gweithio mewn tîm, rhesymu, a rhifedd. Caiff sgiliau cyfathrebu eu 

hasesu drwyddi draw. Yn aml, does dim un ateb “cywir”, rydyn ni’n edrych ar sut mae modd i 

chi strwythuro a chyfathrebu eich rhesymu ar gyfer eich atebion. Rydych chi’n cylchdroi o un 

https://www.brightknowledge.org/medicine-healthcare/studying-medicine
https://www.medschools.ac.uk/studying-medicine/interviews
https://www.medschools.ac.uk/studying-medicine/interviews
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orsaf i’r nesaf. Mantais y mathau hyn o gyfweliadau yw eich bod yn cael eich cyfweld gan 

sawl cyfwelydd profiadol gwahanol o ystod o gefndiroedd (meddygon, staff academaidd, 

myfyrwyr a staff gweinyddol), a chaiff pob gorsaf ei marcio’n annibynnol, hynny yw os nad 

ydych chi’n gwneud cystal ar un orsaf, gallwch wneud yn iawn am hynny ar orsaf arall.  

Un peth i’w gofio yw na fydd gan y cyfwelydd eich cais o’u blaen nhw yn aml, felly fyddan 

nhw ddim yn gwybod beth rydych chi wedi’i ysgrifennu yn eich datganiad personol, na dim 

byd amdanoch chi, felly mae’n bwysig iawn defnyddio enghreifftiau i gyfleu eich pwyntiau a 

hefyd sôn am eich hun wrth y cyfwelydd.   

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydyn ni wedi penderfynu parhau â chyfweliadau ar-lein eleni, gan 

ein bod yn teimlo nad yw hyn yn rhoi mantais i gyfweleion dros ei gilydd, mae’n golygu bod 

gennych lai o amser oddi wrth yr ysgol, ac mae’n fwy “gwyrdd” i’r blaned. Yr adborth rydyn ni 

wedi’i gael gan gyfwelwyr a chyfweleion yw eu bod nhw’n teimlo bod y cyfweliadau hyn yr un 

mor dda, neu’n well, na chyfweliadau wyneb yn wyneb am y rhesymau hyn. Gallwch wneud 

y cyfweliad adref neu yn yr ysgol, a rhoddir ystyriaeth am gysylltiad rhyngrwyd gwael. 

Ym Mhrifysgol Caerdydd bydd gennych bum gorsaf chwe munud (dau gwestiwn tri munud i 

bob gorsaf) gydag amser rhwng pob gorsaf i ddarllen a meddwl am sut i ateb cwestiynau’r 

orsaf nesaf. Bydd hefyd dwy orsaf ysgrifenedig a allai ddigwydd ar ddiwrnod arall.  

Ar ôl i chi gael eich cyfweliad bydd oedi, sy’n aml yn rhai misoedd, cyn i chi gael cynnig lle ai 

peidio. Mae hyn oherwydd y nifer uchel o gyfweliadau a gynhelir. Allwn ni ddim gwneud 

cynigion tan i bawb gael eu cyfweld.  

Gall cyfweliadau ymddangos fel syniad brawychus. Serch hynny, dylech eu hystyried fel 

cyfle i ddangos y gorau ohonoch chi. Un o’r prif ddarnau o gyngor yw amseru eich hun yn 

ateb cwestiynau ymlaen llaw gyda ffrindiau neu athrawon neu aelodau o’ch teulu, i gael 

syniad o hyd yr amser y byddwch chi’n siarad (gall tair munud un ai deimlo’n hir iawn neu’n 

fyr iawn!).  Mae llawer o gwestiynau er mwyn ymarfer ar wefan y Cyngor Ysgolion 

Meddygaeth ac ar-lein.  

Does dim angen i chi dalu am gwrs drud. Mae’r cynllun mentora dan arweiniad myfyrwyr 

Mentora Ehangu Mynediad ar gyfer Meddygaeth (WAMMS) ar agor i ddisgyblion o gefndir 

ysgol wladol yng Nghymru, ac maent yn cynnal sesiynau ar-lein neu wyneb yn wyneb drwy 

ysgolion, gan gynnwys sesiwn ymarfer MMI. 

 

 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/community/supporting-learning-in-schools-and-colleges/search-activities/activity/1538674-widening-access-to-medicine-mentoring-scheme-wamms
https://www.cardiff.ac.uk/cy/community/supporting-learning-in-schools-and-colleges/search-activities/activity/1538674-widening-access-to-medicine-mentoring-scheme-wamms
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Y mwyaf naturiol rydych chi’n swnio, y gorau. Dydy ymgeiswyr sydd wedi ymarfer gormod 

ddim yn rhoi argraff gystal, ac weithiau maen nhw’n methu ag ateb y cwestiwn a ofynnwyd, 

gan eu bod nhw wedi arfer ateb y cwestiynau maen nhw wedi’u hymarfer. Cofiwch y bydd 

bron pob ymgeisydd yn teimlo’n bryderus ac yn nerfus, ac mae eich cyfwelwyr yn deall hyn. 

Mae llawer o gyngor ar sut i baratoi, gan gynnwys sut i ddelio â nerfau.  

Oni bai eich bod eisoes wedi cyflawni’r gofynion mynediad llawn gofynnol, byddai’n anarferol 

iawn cael cynnig lle diamod ar ôl cyfweliad.  

 

 

 

Paratoi ar gyfer UCAT  

Roedd y wybodaeth hon yn gywir pan ysgrifennon ni’r canllawiau, ond dylech bob amser 

wirio canllawiau mwyaf cyfredol UCAT.   

Mae UCAT (neu UKCAT, gynt) – sef Prawf Tueddfryd Clinigol y Brifysgol – yn un o’r profion 

a ddefnyddir gan ysgolion meddygaeth a deintyddiaeth y DU yn rhan o broses asesu eich 

cais UCAS. Y profion eraill yw BMAT (Prawf Derbyn Myfyrwyr Biofeddygaeth) a GAMSAT 

(Prawf Derbyn i Ysgol Meddygaeth ar gyfer Graddedigion). 

Os ydych chi’n gwneud cais i ysgol meddygaeth yn syth o’r chweched dosbarth, byddwch yn 

sefyll prawf UCAT, BMAT, neu’r ddau, yn dibynnu ar ba ysgolion meddygaeth rydych chi’n 

dymuno gwneud cais iddynt.  

https://www.medschools.ac.uk/studying-medicine/interviews/interview-preparation
https://www.ucat.ac.uk/
https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat
https://gamsat.acer.org/
https://gamsat.acer.org/
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Os ydych chi’n gwneud cais i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ym mis Hydref 2023 

neu’n hwyrach, bydd gofyn i chi wneud yr UCAT. 

Gwiriwch ofynion penodol yr ysgolion meddygaeth mae gennych ddiddordeb ynddynt.  Mae 

canllaw y Cyngor Ysgolion Meddygaeth i wneud cais i ysgolion meddygol y DU yn cael ei 

ddiweddaru’n flynyddol ac mae’n cynnwys gwybodaeth am y gofynion mynediad (isafswm) 

ar gyfer pob un o ysgolion meddygaeth y DU. 

Mae gwybodaeth am dderbyniadau Prifysgol Caerdydd ar gael yn fwy manwl ar ein gwefan.   

Mae gofynion derbyn yn gallu newid ac mae hynny’n digwydd, ac mae'r polisïau derbyn yn 

cael eu diweddaru'n flynyddol – gwiriwch y gofynion ar gyfer y flwyddyn rydych chi’n bwriadu 

ymgeisio.  

Mae rhai ysgolion yn mynnu bod eu hymgeiswyr yn sefyll y prawf derbyn gofynnol ar adeg 

benodol.  Unwaith eto, edrychwch ar ganllaw’r Cyngor Ysgolion Meddygaeth a’r dudalen 

benodol ar wefan yr ysgol meddygaeth unigol.  

Bydd timau derbyn pob ysgol meddygaeth hefyd ar gael i ateb ymholiadau.  Byddan nhw’n 

gyfeillgar ac yn hawddgar, felly peidiwch â bod ofn cysylltu â nhw.  

Mwy o gyngor ar UCAT a BMAT 

• Gwefan UCAT. 

• Mae gan UCAT dudalennau Twitter, Facebook ac Instagram hefyd ac mae’r dolenni 

ar dudalen hafan y wefan.  

• Mae Bright Knowledge yn darparu cyngor ar UCAT ac ar BMAT.  

• Gwefan BMAT. Mae hefyd ganddyn nhw gyfrif Twitter.   

Mae gwefannau swyddogol UCAT a BMAT, a’u cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol, yn cael 

eu diweddaru yn rheolaidd – gallai hyn fod yn arbennig o bwysig yn y sefyllfa bresennol. 

Mae gwefannau UCAT a BMAT yn cynnwys gwybodaeth eglur am y profion a llawer o 

ddeunyddiau rhad ac am ddim y gallwch (ac y dylech) eu defnyddio wrth baratoi. 

Fel rheol, mae prawf UCAT yn cael ei sefyll rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref a BMAT ym 

mis Medi neu ym mis Tachwedd (gwiriwch ofynion ysgolion meddygaeth penodol o ran pa 

un y maen nhw eisiau i chi ei sefyll).   

Bydd y ddogfen hon yn canolbwyntio ar UCAT, oherwydd dyma’r prawf derbyn y mae Ysgol 

Meddygaeth Caerdydd yn ei ddefnyddio.  

Mae UCAT yn brawf ar-lein dwy awr, sy’n asesu potensial yn hytrach na gwybodaeth – wedi 

dweud hynny, mae paratoi’n dda yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i’ch sgôr ac yn 

https://www.medschools.ac.uk/studying-medicine/making-an-application/entry-requirements
https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/admissions-policies
https://www.ucat.ac.uk/
https://www.brightknowledge.org/medicine-healthcare/ucat-explained
https://www.brightknowledge.org/medicine-healthcare/bmat-explained
https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat
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debygol o wneud hynny. Dim ond unwaith y cewch chi sefyll y prawf ym mhob cylch derbyn 

a byddwch chi'n cael eich canlyniad yr un diwrnod pan fyddwch chi'n gadael y ganolfan 

brawf. Felly gallwch ddefnyddio’r wybodaeth hon i helpu i benderfynu pa ysgolion 

meddygaeth byddwch chi’n gwneud cais iddynt.  Gwiriwch sut mae gwahanol ysgolion yn 

pwyso’r sgôr UCAT gan ddefnyddio canllaw y Cyngor Ysgolion Meddygaeth. Does dim 

angen i chi wybod na dweud wrth UCAT pa ysgolion meddygaeth y byddwch chi’n gwneud 

cais iddyn nhw pan fyddwch chi’n cofrestru neu’n sefyll y prawf. Mae UCAT yn cyfathrebu’n 

uniongyrchol â threfnwr Canolog Ceisiadau Prifysgol (UCAS) i drosglwyddo eich canlyniad 

yn uniongyrchol i’r ysgolion meddygaeth ar ôl i chi wneud cais.  

Mae dyddiadau allweddol ar wefan UCAT. 

Mae’r prawf yn cael ei sefyll yng nghanolfan Pearson Vue.  

Mae’n rhaid cofrestru ymlaen llaw. Gallai cadw lle mewn da bryd pan fydd hi’n bosibl 

gwneud fod yn synhwyrol, oherwydd gallai sesiynau lenwi, yn enwedig tuag at ddiwedd y 

cyfnod profi.  

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer trefniadau hygyrchedd mewn arholiadau cyhoeddus yna 

gellir gwneud trefniadau hygyrchedd ar gyfer yr UCAT (UCATSEN).    

Rhaid talu ffi i sefyll y prawf. Mae cymorth ariannol ar gael – peidiwch â bod ofn gofyn – a 

ddylai hyn ddim bod yn rhwystr i wneud cais. Gallwch wneud cais am y fwrsariaeth cyn cadw 

eich lle i sefyll y prawf fel bod cod taleb y fwrsariaeth gennych wrth gadw lle, ond mae’n 

bosibl cael y fwrsariaeth ar ôl cadw lle.  

Cofrestrwch gan ddefnyddio’ch enw cyfreithiol sy’n cyfateb â’r enw ar eich cerdyn adnabod â 

ffotograff.  

Ar ddiwrnod y prawf, cyrhaeddwch mewn da bryd er mwyn dod o hyd i le parcio neu rhag ofn 

y byddwch chi’n mynd ar goll neu y bydd bys yn hwyr, ac ati. Bydd angen i chi fynd â chopi 

electronig neu wedi’i argraffu o’ch e-bost yn cadarnhau’r apwyntiad yn OGYSTAL â cherdyn 

adnabod â ffotograff. Mae manylion beth ellir ei dderbyn ar gael ar eu gwefan. Cofiwch fynd 

â’r rhain gyda chi gan y bydd yn rhaid iddynt eich gwrthod hebddyn nhw.  

Mae’r fideo byr hwn yn dangos i chi beth i’w ddisgwyl ar ddiwrnod y prawf ac mae mwy o 

wybodaeth fanwl ar eu gwefan.  

Mae’r prawf wedi’i rannu’n bump is-adran, ac mae nifer wahanol o gwestiynau ac amser 

gwahanol wedi’i ddyrannu ar gyfer pob un.  Defnyddiwch y deunyddiau ymarfer (am ddim) i 

ymgyfarwyddo â hyn.  Mae angen gallu rheoli amser yn dda yn yr UCAT er mwyn cynyddu’r 

https://www.ucat.ac.uk/about-ucat/ucat-test-cycle
https://www.ucat.ac.uk/register
https://www.ucat.ac.uk/ucat/access-arrangements
https://www.ucat.ac.uk/ucat/bursary-scheme
https://www.ucat.ac.uk/ucat/test-day
https://vimeo.com/269816550
https://www.ucat.ac.uk/sit/test-day
https://www.ucat.ac.uk/sit/test-day
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siawns o gael sgôr uchel. Mae’r cwestiynau’n rhai amlddewis a does dim marcio negyddol. 

Does dim modd oedi’r prawf ar ôl iddo ddechrau.  

Mae gwybodaeth am sut mae’r is-brofion wedi’u rhannu ar gael ar-lein. 

Mae’r is-brofion wedi’u crynhoi isod – dylech nodi bod yr amseriadau yn berthnasol i UCAT 

safonol, a gallent fod yn wahanol os oes trefniadau hygyrchedd penodol ar waith.  Dylai 

ymgeiswyr perthnasol wirio’u hamseriadau ar gyfer pob adran cyn gwneud y prawf.  

• Rhesymu Llafar – 44 cwestiwn, 21 munud o amser y prawf. 

• Gwneud Penderfyniadau – 29 cwestiwn, 31 munud o amser y prawf.  

• Rhesymu Meintiol – 36 cwestiwn, 25 munud o amser y prawf.  

• Rhesymu Haniaethol – 50 cwestiwn, 12 munud o amser y prawf.  

• Crebwyll mewn Sefyllfaoedd – 66 cwestiwn, 26 munud o amser y prawf.  

Gallai adolygu ychydig o fathemateg lefel TGAU fod yn ddefnyddiol os nad ydych chi’n 

astudio Mathemateg Safon Uwch – bydd adran rhesymu meintiol UCAT tua lefel llwyddo da 

TGAU a bydd llawer o ysgolion meddygaeth hefyd yn cynnwys gorsaf rifedd mewn cylch 

MMI. Ymarferwch gan ddefnyddio’r cyfrifiannell ar y sgrin gyda’r deunyddiau ymarfer. Mae 

ymarfer eich mathemateg pen cyflym yn debygol o fod yn ddefnyddiol hefyd. 

Bydd eich sgôr ar gyfer yr adran SJT yn eich rhoi mewn un o bedwar band. Gwiriwch 

ganllaw’r Cyngor Ysgolion Meddygaeth ar gyfer yr ysgolion meddygaeth sydd o ddiddordeb i 

chi; efallai na fydd rhai ohonyn nhw’n bwrw ymlaen â cheisiadau sydd yn cwympo i sgôr 

band 4 yn yr adran hon. Gallai defnyddio gwybodaeth o’r gwefannau canlynol  

• Gwefan y Cyngor Meddygol Cyffredinol.   

• Cyfansoddiad GIG Lloegr ac  

• egwyddorion craidd GIG Cymru  

eich helpu i baratoi ar gyfer yr adran hon yn ogystal â’r cyfweliad. 

Mae gwefan UCAT yn cynnwys taith ar ffurf tiwtorial yn dangos y swyddogaethau ar y sgrin, 

sut i fynd drwy’r prawf, sut i wirio faint o amser sydd gennych yn weddill a sut i ddefnyddio 

swyddogaethau’r faner ac adolygu. 

Mae ganddo hefyd ganllawiau ar sut i ymdrin â’r prawf a phob is-adran a banc mawr o 

ddeunyddiau ymarfer am ddim. 

Mae gan sianel YouTube UCAT adnoddau ychwanegol am ddim.   

 

https://www.ucat.ac.uk/about-ucat/test-format
https://www.ucat.ac.uk/ucat/practice-tests/practice-tips
https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors
https://www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england/the-nhs-constitution-for-england
https://www.wales.nhs.uk/gigcymruamdanomni/egwyddorioncraiddgigcymru
https://www.wales.nhs.uk/gigcymruamdanomni/egwyddorioncraiddgigcymru
https://www.ucat.ac.uk/uploads/ukcat-tour/index.html
https://www.ucat.ac.uk/uploads/ukcat-tutorials/2019/story_html5.html
https://www.ucat.ac.uk/prepare/practice-tests
https://www.youtube.com/user/OfficialUKCAT
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Astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd  

Os oes diddordeb gennych mewn dysgu rhagor am feddygaeth yng Mhrifysgol Caerdydd, 

bydd y dolenni isod yn cynnig rhagor o wybodaeth.  

Ein cwrs C21  

• Astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys ein llyfryn Meddygaeth.  

Gwybodaeth am dderbyn myfyrwyr  

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar ein gwefan a’r daflen Meddygaeth sydd ar y 

dudalen hon.   Rydyn ni hefyd yn argymell eich bod yn cymryd golwg ar ein polisi derbyn 

Meddygaeth ar gyfer eich blwyddyn mynediad, yn enwedig os oes rhywbeth yn eich cefndir 

addysgol ychydig yn anarferol.  Mae gan bob ysgol meddygaeth bolisïau derbyn a chaiff y 

rhain eu diweddaru’n flynyddol.  

https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/subjects/medicine
https://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine/about-us/engagement/science-in-health
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/subjects/medicine
https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/subjects/medicine
https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/admissions-policies
https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/admissions-policies
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 Llwybrau at Feddygaeth  

Mae gwahanol ffyrdd o gael lle ar ein rhaglen meddygaeth, yn dibynnu ar eich graddau, neu 

os ydych chi wedi cael blwyddyn i ffwrdd ac os ydych chi eisiau gwneud pwnc arall ar y 

ffordd.  Edrychwch ar ein taflen, Llwybrau at Feddygaeth, i ddysgu mwy.  

 

Pob lwc 

Mae cael cynnig lle mewn ysgol meddygaeth yn heriol, ond gallwch helpu i wneud eich cais 

sefyll allan gyda gwaith cynllunio da ac ymchwil drylwyr.  Dechreuwch mewn da bryd, 

gwnewch nodiadau da, a myfyriwch yn rheolaidd ar sut gallai eich gwybodaeth newydd a’ch 

profiadau eich helpu fel meddyg.  

Gobeithiwn fod yr adnoddau a awgrymir yma yn ddefnyddiol i chi gael gwneud hyn. Mae’r 

rhyngrwyd yn newid yn gyflym, felly os nad yw un o’r dolenni’n gweithio i chi, cofiwch fod 

modd canfod yr holl adnoddau hyn gyda pheiriant chwilio.    

Mae ein tîm derbyn myfyrwyr cyfeillgar bob amser yn barod i helpu gyda’ch ymholiadau 

hefyd: medadmissions@caerdydd.ac.uk.  

 

 

 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/1744723/Routes-into-Medicine.pdf
mailto:medadmissions@cardiff.ac.uk

