
MPharm
Athro mewn Fferylliaeth  

Mae ein cwrs, sy’n uchel ei barch yn rhyngwladol, yn cyfuno gwyddoniaeth â 
therapiwteg ac ymarfer clinigol. Mae’n canolbwyntio ar y proffesiwn fferylliaeth, a 
gallai fod y man cychwyn perffaith i ddechrau’r yrfa o’ch dewis. 

Astudiwch yn un o ysgolion fferylliaeth gorau’r Deyrnas Unedig

www.caerdydd.ac.uk/pharmacy

Mae ein rhaglen MPharm wedi’i hachredu gan y Cyngor Fferyllol 
Cyffredinol (GPhC)



“Mae Ysgol Fferylliaeth Caerdydd wedi’i gosod 
ymhlith y gorau am ansawdd ei haddysgu a’i 
hymchwil – a nawr rwy’n gwybod pam! Cawn 
ein dysgu gan ddarlithwyr sy’n arbenigwyr yn 
eu maes, ond sydd bob amser yn barod i roi 
help llaw. Mae teimlad teuluol ymhlith y staff a’r 
myfyrwyr. ”

Gwenno Williams, a raddiodd gyda Mpharm.

Dod yn fferyllydd cymwysedig
Ar ôl cwblhau gradd ein MPharm, gallwch wneud cais 
ar gyfer y flwyddyn cyn cofrestru. Ar ôl ei chwblhau 
a llwyddo yn asesiad cofrestru GPhCs, byddwch yn 
gymwys i gofrestru fel fferyllydd cymwysedig.  

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm 
Derbyn Myfyrwyr

pharmacy-ug@caerdydd.ac.uk                                                                              
+44 (0)29 2087 4151

Cwrs gradd pedair blynedd, amser llawn,
wedi’i achredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol.
Gofynion o ran mynediad:  Graddau Safon Uwch AAB-ABB gan gynnwys Cemeg neu Fioleg ac yna Cemeg/Bioleg, 
Ffiseg neu Mathemateg, yna unrhyw drydydd Safon Uwch arall (ac eithrio Meddwl Beirniadol neu Astudiaethau 
Cyffredinol). Rydym yn derbyn Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru  yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y 
graddau a restrir uchod), Bagloriaeth Ryngwladol (34 o bwyntiau) a chymwysterau amgen cyfwerth/tramor. Ewch 
i’n gwefan i weld yr holl ofynion.

Rhagolygon gyrfa
Mae fferyllwyr yn ymwneud â sawl agwedd ar baratoi 
meddygaeth a’r defnydd ohono, o ddarganfod cyffuriau 
i gyflenwi meddyginiaeth i gleifion. Mae gan fferyllwyr rôl 
hefyd o ran gwneud y gorau o therapi cyffuriau a, gyda 
hyfforddiant pellach, gallant bellach roi meddyginiaethau 
annibynnol ar bresgripsiwn, heb fod angen meddyg. 

Pan fyddwch wedi cymhwyso’n fferyllydd, bydd gennych 
ddewis eang o ddewisiadau gyrfa ar agor i chi.

Nodweddion allweddol 
Yn ein hysgol gyfeillgar, hunangynhwysol a chroesawgar:

• Cewch eich addysgu gan dîm academaidd sy’n 
cynnal ymchwil arloesol ac o’r radd flaenaf.

• Byddwch yn dysgu gan ymarferwyr arbenigol sy’n 
gweithio yn y gymuned, mewn ysbytai, lleoliadau 
gofal sylfaenol a lleoliadau diwydiannol, fydd yn rhoi 
dealltwriaeth drylwyr o’r proffesiwn fferyllol i chi.

• Byddwch yn dysgu gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau 
gofal iechyd eraill drwy gyfrwng ein haddysg 
ryngbroffesiynol arloesol.

• Byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o leoliadau 
gwaith i ehangu eich gwybodaeth a’ch profiad 
proffesiynol.

Ers blynyddoedd lawer, mae 100% o’n 
graddedigion sydd wedi gwneud cais ar gyfer 
hyfforddiant fferylliaeth cyn cofrestru wedi 
llwyddo i gael lle yn yr hyfforddiant.

Athro mewn Fferylliaeth


