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Angharad ydw i; dwi'n wreiddiol o ardal Caerfyrddin a 
wnes i raddio o Brifysgol Caerdydd yn 2012. Rwyf 
bellach yn hyfforddi i fod yn feddyg teulu ac yn gweithio 
yn ardal Caerdydd. Tra yn y brifysgol, roeddwn i'n aelod 
brwd iawn o Aelwyd y Waun Ddyfal ac wedi derbyn 
sawl profiad gwerthfawr gyda'r aelwyd. Roedd 
cymdeithasu a mynd ar deithiau gyda sefydliad y "Gym 
Gym" hefyd yn bwysig i mi yn ystod fy nyddiau coleg. 
Erbyn hyn, rwyf dal i geisio sicrhau fy mod yn cynnal 
"work-life balance" da drwy fwynhau yng nghwmni 
ffrindiau, canu mewn cor a mynychu dosbarthiadau nos 
amrywiol fel ffotograffiaeth neu waith crefft. 

Helo, fy enw i yw Eben, dwi'n 21 oed ac yn dod o 
Ben Llŷn. Yn fy amser sbar, dwi'n hoff iawn o greu 
cerddoriaeth ac yn aml yn DJio mewn nosweithiau 
miwsic house a techno o gwmpas Caerdydd! Mae 
genai lawer o chwilfrydedd yn y maes 
gastroenteroleg a dwi'n gobeithio y byddai'n medru 
canolbwyntio ac arbennigo yn y maes yma ar ol i mi 
'raddio. 

Fi yw Ifan, Caerdydd yw fy milltir sgwar. Astudiais 
Feddygaeth yn Nghaerdydd ond symud mas a byw y 
bywyd myfyriwr go iawn (ond digon agos i gael y 
golch wedi ei wneud ar y penwythnos). Tra’n 
fyfyriwr roeddwn yn chwarae i Cardiff Medicals RFC, 
gan wneud ffrindiau oes. Rwyf nawr wedi dechrau 
ar yrfa fel Anaesthetist. 



Ni chefais y graddau lefel A i fynd i fewn i ysgol feddygol 
yn y lle cyntaf, felly penderfynais i astudio Gwyddorau 
Meddygol BSc gyda'r nod terfynol o fynd i astudio 
Meddygaeth. Roedd yn waith caled ac roedd angen 
ymroddiad, ond rwyf yn ddiolchgar fy mod wedi cymryd y 
llwybr anghonfensiynol; mae'r amser ychwanegol wedi fy 
ngalluogi i fod yn sicr mai Meddygaeth yw'r alwedigaeth i 
mi. Fy hoff elfen o’r cwrs yw'r prosiectau SSC gan eu bod 
yn caniatáu i mi ddylunio prosiectau unigol ac archwilio 
ardaloedd o feddyginiaeth y byswn fel arall yn ddim yn eu 
gweld. Mae’n bwysig i gael y neges allan yno; os nad 
ydych yn gwneud cystal yn yr ysgol, neu ddim yn barod i 
wneud cais nawr, nid yw'n cau'r drws ar yrfa mewn 
meddygaeth! 

Shwmae?! Fy enw i yw Emily a dwi'n dod o Sir Benfro. Mae 
Caerdydd yn ddinas cyfeillgar a bywiog i fyw ynddi ac yn 
siwtio rhywun fel fi, sydd wedi symud o gefn gwlad, i'r dim! 
Fi yw llywydd clwb y mynydd bychan eleni, sef cymdeithas 
myfyrwyr gofal iechyd Cymraeg. Ry'n ni wedi bod yn 
gweithio ar prosiect "Achubwyr Asthma", lle ry'n ni'n 
gwirfoddoli mewn ysgolion cynradd i addysgu'r plant am 
asthma. 

Mabli ydw i a dwi'n fyfyrwraig yn y drydydd flwyddyn. 
Y gwir yw dwi'n mwynhau pob agwedd o'r cwrs 
meddygol ac mae'r cwrs yn rhoi cyfle i bob myfyriwr 
astudio mewn ysbytai ledled Cymru. Dwi'n mwynhau 
canu'r delyn a chadw'n heini yn fy amser rhydd!  





UKCAT: 

Rhaid sefyll yr arholiad hwn cyn gwneud cais. 

Nid yw Caerdydd yn defnyddio’r UKCAT wrth 
ddewis ar gyfer y cyfweliadau, OND gall marc 
uchel fod yn hanfodol yn hwyrach yn y broses 
dderbyn e.e os oes dau wedi cael yn union yr 
un marciau yn eu TGAU a’u cyfweliad, yna 
edrychir ar yr UKCAT.  

Pwysig: Ymarferwch cyn-bapurau a 
chwestiynnau gymaint ag y gallwch, ac o 
fewn y cyfyngiadau amser. 

Mae angen gwneud eich cais trwy UCAS. Mae dyddiad cau cynharach ar gyfer meddygaeth bob 
blwyddyn. 17eg o Hydref, 2017 yw’r dyddiad eleni. 

TGAU: 
Mae angen: 
Gwyddoniaeth/Gwyddoniaeth Ddwbl: AA  
NEU Gwyddoniaeth Driphlyg (ar wahân): AAB 
Mathemateg: B 
Saesneg neu Cymraeg Iaith: B 
 
Yn ogystal, rhoddir sgôr gan ddefnyddio y 9 
gradd TGAU gorau 
(A*=3 pwynt; A=2 bwynt; B=1 pwynt)  
Mae’r isafswm sgôr ar gyfer derbyn cyfweliad  
yn amrywio bob blwyddyn. 

 Ni chaiff cyrsiau byr eu cyfri 
 Does dim pwyntiau ychwanegol am y 

nifer o raddau 
 Ystyrir marciau ail-sefyll os o fewn 12 mis 

o’r gwreiddiol 

Os o Gymru – cewch 2 bwynt ychwanegol i’ch  
sgôr TGAU (addasiad ar gyfer cefndir  
difreintiedig)  h.y. 8A* ac 1B yn sgorio 
marciau llawn. 

Sut mae Ysgol Feddygol CAERDYDD yn mynd ati i ddewis myfyrwyr? 

Nid yw Caerdydd yn ystyried graddau Uwch 
Gyfrannol wrth ddewis disgyblion ar gyfer y 
cyfweliadau 

Am fwy o fanylion ac am y manylion cyfredol 
cywir edrychwch ar y wê neu cysylltwch â 
medadmissions@cf.ac.uk 

Beth os nad oes gen i’r graddau neu’n aflwyddiannus yn fy nghais? 

YSTYRIWCH... 

 Mae modd aros ac ymgeisio eto y flwyddyn ganlynol ar ol derbyn eich canlyniadau lefel A; 
mae’n bosib na fydd graddau TGAU yn cael eu ystyried gymaint yn yr achosion yma. 

 Os nad oes gennych chi ddigon o brofiadau, gellir cymryd blwyddyn allan i weithio (rhaid 
esbonio’ch bwriad yn eich datganiad personol.) 

 Mae modd ymgeisio am radd megis BioMed neu Medical Pharmacology os nad ydych yn 
llwyddo i gael graddau uwch.  Mewn achosion prin mewn ambell brifysgol, mae modd newid 
o gwrs BioMed i Feddygaeth ar ôl blwyddyn– ond cofiwch ymchwilio yn fanwl i hyn.  

Am fwy o wybodaeth gofynion graddau ar gyfer 2017: http://www.medschools.ac.uk/
SiteCollectionDocuments/MSC-Entry-requirements-for-UK-medical-schools.pdf  
Cofiwch bydd y gofynion yn newid pob blwyddyn felly edrychwch ar y wê neu cysylltwch a’r prif 
ysgolion i ofyn. 
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Gweithgareddau allgyrsiol 

Wrth siarad am eich gweithgareddau allgyrsiol, does dim rhaid 
iddyn nhw fod yn bethau anghyffredin. Eu pwrpas yn eich datganiad 
personol yw dangos eich gallu i gydbwyso gwaith ysgol ac ymlacio. 

Pwysleisiwch ar y sgiliau rydych wedi eu dysgu wrth siarad am eich 
profiadau: 

 Gweithio mewn tîm a sgiliau arweinyddiaeth 

 Sgiliau cyfathrebu a thrafod 

 Cymhelliant i astudio meddygaeth 

 Sgiliau gwrando 

 Sgiliau trefnu a chydbwysedd gwaith 

 Gweithio’n annibynnol 

 Empathi 

Gwaith gwirfoddol 

Yma gallwch ddangos eich ymroddiad i’ch 
cymuned. Os yw’n bosib, ceisiwch wirfoddoli 
gyda grwpiau gwahanol o bobl: 

 Yr henoed – e.e. gwaith mewn cartref 
henoed, clwb cinio lleol, cynllun cyfaill. 

 Plant a phobl ifanc – e.e. clwb rhifedd 
neu glwb darllen yn eich ysgol, hyfforddi 
timau chwaraeon, clybiau ieuenctid 

 Pobl ag anabledd neu anawsterau dysgu 

 

GwirVol - Mudiad yng Nghymru sy’n 

hyrwyddo gwirfoddoli ymysg pobl ifanc. Gall-

wch gael fwy o wybodaeth ar eu gwefan: 

www.gwirvol.org 

Gwirfoddoli Cymru – gwefan ddefnyddiol i 

ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich 

ardal: https://www.gwirfoddolicymru.net 

 

Profiad gwaith 

Mae’n hanfodol cael profiad gwaith er mwyn 
profi bod gennych amcan o swydd doctor. 

Bydd angen amrywiaeth o brofiad gwaith ar-
noch. Does dim ots faint o brofiad sydd gen-
nych, y peth pwysig yw beth ydych chi wedi ei 
ddysgu o’r profiad hwn. 

 Profiad mewn ysbyty – mae rhai ysbytai 
yn rhedeg cynlluniau profiad gwaith ar 
gyfer disgyblion y chweched dosbarth; 
gwnewch ychydig o waith ymchwil ar 
wefan eich bwrdd iechyd lleol neu 
gofynnwch i’ch cynghorydd gyrfa 

 Profiad gyda meddyg teulu 

Gall cael profiad gydag aelodau eraill o dîm 
gofal iechyd fod o werth, er enghraifft fferyl-
lydd neu nyrs, cyn belled eich bod wedi cael 
rhyw brofiad gyda doctoriaid hefyd. Fel yma 
gallwch ddangos eich bod yn gwerthfawrogi 
pwysigrwydd aelodau eraill o’r tîm amlddisgy-
blaethol. 

Eich datganiad personol fydd sylfaen eich cais. Er mwyn cefnogi eich datganiad personol, 

bydd angen amrywiaeth o brofiadau allgyrsiol arnoch. 

http://www.gwirvol.org
https://www.gwirfoddolicymru.net


‘Science in Health Live’  

Beth? Dydd o brofiadau gwych yn cwmpasu 
gwaith labordy, darlithoedd, profiadau ymarfer-
ol a mwy! 

Ebostiwch: healthevents@cardiff.ac.uk 

Ffoniwch: 02920 874839 

Gwefan: http://www.cardiff.ac.uk/medicine/
about-us/engagement/public-understanding-
of-science-in-health-push 

Medlink: Medism 

Beth? Gweithdai ymarferol ar gyfer bl. 12-13 

Ble? Prifysgol Nottingham 

Pryd? 15-16 Gorffennaf 2017 

Cost? £295 yn cynnwys llety 

Ebostiwch: support@workshop-uk.info 

Ffoniwch: 01509 233133 

Gwefan: www.medlink-uk.net 

‘Uni Inspiration Day’ 

Beth? Cyfle i siarad gyda myfyrwyr meddygaeth 
ac i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol 
meddygol a deintyddol.  Ar gyfer bl. 
10/11.  Mae croeso i warcheidwyr/rhieni– bydd 
sesiynnau iddynt hefyd.    

Ble? Llandaf, Caerdydd   

Pryd? 3ydd Ebrill 2017 

Cost? Am ddim 

Ebostiwch: heroadshow@cardiff.ac.uk 

Ffoniwch: 02920 870324 

Gwefan: http://
www.highereducationroadshow.co.uk/event/
uni-inspiration-3/ 

Darlithoedd cyhoeddus Gofal Iechyd 

Ble? Prifysgol Caerdydd ac ar lein 

Pryd? Pob Dydd Iau o mis Hydref i Mehefin yn 
2016/17 

Gwefan: http://www.cardiff.ac.uk/medicine/
about-us/engagement/public-understanding-of
-science-in-health-push 

Rhaglen ‘Step Up Plus’ 

Beth? Rhaglen i helpu disgyblion bl. 12/13 sy’n 
byw mewn ardaloedd côd post ‘communities 
first’ i ymgeisio am le mewn Prifysgol.  

Ebostiwch: stepupplus@cardiff.ac.uk 

Gwefan: http://www.cardiff.ac.uk/about/our-
profile/our-values/university-for-all/raising-
aspirations/step-up-programme 

Dyddiau Agored 

Maent yn gyfle da i ddysgu am y cwrs a’r   ardal.  

Mae diwrnod agored Prifysgol Caerdydd ar 26ain 

Ebrill 2017. Edrychwch ar wefannau prifysgolion 
am ddyddiadau eraill. 
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Medlink: Revision Intensive 

Beth? Gweithdy adolygu Cemeg/ Bioleg/ Ffiseg 
Lefel A ar gyfer blwyddyn 12   

Ble? Prifysgol Nottingham 

Pryd? 8-9fed Ebrill 2017 

Cost? £295 yn cynnwys llety 

Ffoniwch: 01509 233133 

Gwefan: www.workshop-conferences.com 

Profiad gwaith mewn labordy 

Ble? Caerdydd 

Gwefan: http://www.cardiff.ac.uk/medicine/
about-us/engagement/public-understanding-of-
science-in-health-push 

OnTrak 

Beth? Rhaglen 3 rhan ar adolygu/ UKCAT ac 
UCAS/ ymgeisio am feddygaeth 

Ble? Ar lein   

Pryd? Ebrill, Gorffennaf, Medi  

Cost? £25 am y dair rhan (Posib talu am y rhan-
nau arwahân) 

Ebostiwch: support@workshop-uk.info 

Ffoniwch: 01509 233133 

Gwefan: www.medlink-uk.net 

Cynhadledd Flynyddol Seren 

Beth? 2 ddydd o sesiynnau ar gyllid/ bwr-
sarïau/ ysgoloriaethau, sgiliau astudio effeithi-
ol, profion myndediad ac addasu i fywyd pri-
fysgol. Ar gyfer disgyblion chweched dosbarth 
ac athrawon. 

Ble? Y Drenewydd 

Pryd? 15fed /16eg Mawrth 2017 

Cost? Am ddim   

Gwefan: http://www.gov.wales/seren 

Facebook: The Seren Network / Rhwydwaith 
Seren 

Ebostiwch: SERENNetwork@Wales.gsi.gov.uk 

Ffoniwch: 03000 250234 

Gwasanaeth mentora 

Beth? Gwasanaeth ar lein i helpu chi gynllunio 
eich dyfodol i ddisgyblion oed 14-19 yn byw yn 
Abertawe/ Castell Nedd/ Port Talbot 

Cost? Am ddim 

Gwefan: http://tmf.dev.dewin.net/what-we-do/
e-mentoring/    

Ffair addysg uwch 

Beth? Seminarau ar geisiadau UCAS/ cyllid 
myfyrwyr/ Coleg Cymraeg Cenedlaethol a ston-
dinau prifysgolion gwahanol   

Ble? Wrecsam (Gogledd Ddwyrain Cymru)/ Ban-
gor (Gogledd Orllewin Cymru)/ Caerfyrddin 
(Gorllewin Cymru)/ Caerdydd 

Pryd? Mis Mawrth/ Ebrill rhan amlaf 

Cost? Am ddim  

Gwefan: https://www.ucas.com/ucas/events/
find/type/exhibition 

Am fwy o syniadau yn ymwneud â phrofiad gwaith, ymarfer am gyfweliadau/arholiadau  

mynediad a.y.y.b. ewch i:  

https://www.thestudentroom.co.uk/wiki/Medicine_Application_Courses 
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