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Dychwelyd i Ymarfer Nyrsio a
Chynnal Modiwl Cymhwysedd
Proffesiynol

Nodau'r modiwl

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen ryngweithiol gyffrous hon yn creu cyfle
achrededig i Nyrsys ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau
i ddychwelyd yn ôl i yrfa mewn gofal iechyd. Ein
huchelgais yw tynnu ar eich profiad blaenorol, a'ch
ymrwymiad i ragoriaeth mewn gofal cleifion, i'ch
paratoi ar gyfer dychwelyd i fyd deinamig nyrsio. Mae
ymgymryd â Chwrs Dychwelyd i Ymarfer cymeradwy
yn orfodol i ymarferwyr nad ydynt yn cwrdd â safonau
ailddilysu'r NMC ac sy'n dymuno adnewyddu eu
cofrestriad. Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), bydd
dysgu'n canolbwyntio ar ddiweddaru'ch gwybodaeth
am nyrsio cyfoes, wedi'i danategu gan egwyddorion
gofal diogel, effeithiol sy'n canolbwyntio ar yr
unigolyn.. Mae'r cwrs yn agored i nyrsys oedolion,
iechyd meddwl, plant ac anableddau dysgu.

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'r rhagolygon
ar gyfer cyflogaeth yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol yn y sectorau hybu iechyd a
iechyd. Mae gan y cwrs record ardderchog am
gynorthwyo myfyrwyr llwyddiannus i
ddychwelyd i gyflogaeth.

Beth mae'r cwrs yn ei gynnwys?
Modiwl 30 credyd, lefel 6 gradd yw hwn. Nod y
modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i ailymgeisio i
gofrestr yr NMC gyda'r gallu i weithredu'n ddiogel
ac yn effeithiol fel gweithiwr proffesiynol atebol
trwy ddiweddaru gwybodaeth a sgiliau.

Os hoffech wybodaeth bellach am y cwrs:
Dr Lucy Melville-Richards
Ysgol Gwyddorau Iechyd, Fron Heulog,
Bangor, Gwynedd, LL572EF.
01248 383193
l.melville-richards@bangor.ac.uk neu
Sandra Jeffreys
s.jeffreys@bangor.ac.uk

Trefniadaeth Modiwl lleoliad ar-lein a chlinigol
◼ Bloc theori 4 wythnos rhan-amser ar-lein
◼ Lleoliad clinigol rhan-amser 12 wythnos

Ffioedd wedi'u hariannu gan AaGIC
◼ Mae bwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr cymwys

Darpariaeth ddwyieithog
◼ Mae'r modiwl hwn hefyd ar gael yn ddwyieithog
gyda chefnogaeth diwtorial trwy gyfrwng Saesneg
a Chymraeg

Beth fyddai'n astudio?
Cyflwynir y rhaglen trwy gymysgedd cyfunol o
addysgu a dysgu ar-lein gan gynnwys darlithoedd,
seminarau, tiwtorialau a gwaith grŵp. Mae'n
hanfodol bod gennych fynediad i'r offer TG
perthnasol a'r rhyngrwyd i fynychu'r theori

DEILLIANNAU MODIWL
◼ Trafod yn feirniadol ddylanwad polisi iechyd a
chymdeithasol sy'n berthnasol i'r arfer o nyrsio
◼ Bydd gwybodaeth a sgiliau clinigol yn cael eu
cydgrynhoi yn ystod lleoliad ymarfer rhan-amser
12 wythnos yn BIPBC, wedi'i gynllunio i ddiwallu
anghenion maes penodol y rhaglen.
◼ Defnyddio llenyddiaeth ac ymchwil berthnasol i
lywio'r arfer o nyrsio
◼ Arddangos a myfyrio ar eich gallu eich hun i nodi
ac asesu angen, dylunio a gweithredu ymyriadau, a
gwerthuso canlyniadau ym mhob maes ymarfer
perthnasol, gan gynnwys darparu gofal brys
priodol yn effeithiol.

"Dwi wir yn teimlo'n barod i fynd yn ôl allan i
ymarfer eto ar ôl gwneud y rhaglen yma. Mae'r
cwrs wedi rhoi lot o bethau i fi eu defnyddio, efo
ffyrdd newydd o asesu cleifion a digon o
bethau i feddwl amdanyn nhw. Rwyf wedi
mwynhau yn onest ac yn awr mewn ymarfer
clinigol fel nyrs staff amser llawn ar uned asesu
meddygol acíwt brysur. Diolch am y gefnogaeth
hyblyg ac am bob dim dwi wedi ei ddysgu trwy
gydol y cwrs."
Susanne Pook, 2019.

Prifysgol Bangor
Mae Prifysgol Bangor yn ymfalchïo yn ansawdd
yr addysgu a gynigir, ac arweiniodd adolygiad
diweddar gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y
DU (QAA) at y gymeradwyaeth uchaf bosibl i
safonau academaidd y Brifysgol. Y dyfarniad
‘hyder’ gan yr ASA yw’r uchaf o’r tair sgôr sy’n
bosibl a chadarnhad o statws a phroffil
academaidd y Brifysgol.

Cychwyn Mai 10fed
Ymgeisiwch ar-lein
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