
Cymorth a
chefnogaeth gan y

Llyfrgell at Adolygu ac
Arholiadau

Canllaw



Gwyddom y gall adolygu ac arholiadau achosi straen. Er bod

ein hadeiladau ar gau, mae gwasanaethau'r llyfrgell ar gael o

hyd, ac rydym yma i'ch cefnogi yn eich arholiadau a'ch

asesiadau.

 

Dyma rai gwasanaethau ac adnoddau i'ch helpu. Os

oes gennych unrhyw gwestiynau neu os gallwn eich helpu

gydag unrhyw beth, rhowch wybod i ni drwy Sgwrs Byw neu

llyfrgell@bangor.ac.uk.

Adnoddau Ar-lein y Llyfrgell

 Mynediad dros dro am ddim gan Gyhoeddwyr Electronig -

Cafodd y rhestr ddarllen hon ei chreu i roi cysylltiadau i

chi at y deunyddiau sydd ar gael yn agored dros dro gan y

coeddwyr.

 Mae cysylltiadau ag adnoddau electronig ar gyfer eich

modiwlau ar gael trwy restrau darllen eich modiwlau ar

Blackboard.

Mae gwefan y Llyfrgell yn cynnig mynediad at amrywiaeth

dda o adnoddau electronig. Er nad yw'r deunyddiau print ar

gael ar hyn o bryd mae yna gyfoeth o ddeunyddiau ar gael ar-

lein.  Mae e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data ar gael

ar-lein.

 

 

https://www.bangor.ac.uk/library/contacts.php.cy
https://rl.talis.com/3/bangor/lists/D3EB63D4-77FC-0DCC-F7C0-83D6FCFA44F6.html?lang=cy&login=1
https://rl.talis.com/3/bangor/lists/D3EB63D4-77FC-0DCC-F7C0-83D6FCFA44F6.html?lang=cy&login=1
https://bangor.rl.talis.com/index.html?lang=cy


Cymorth Astudio Ar-lein y Llyfrgell

Gall ein tîm cefnogaeth academaidd  ddarparu

cefnogaeth pwnc un-i-un trwy Skype for Business neu

Microsoft Teams. Cysylltwch â nhw:

libsupport@bangor.ac.uk i drefnu apwyntiad.

 Mae “gofynnwch i'r llyfrgell” - ein gwasanaeth sgwrsio

byw - hefyd ar gael ar gyfer ymholiadau. Chwiliwch am

y blwch “gofynnwch i'r llyfrgell” ar we-dudalennau'r

llyfrgell.

 Gallwch hefyd anfon e-bost atom am gymorth

llyfrgell@bangor.ac.uk

Bellach mae cyfleuster Chwilio'r Llyfrgell yn chwilio am

ddeunyddiau electronig yn unig. Gallwch barhau i

ymestyn eich chwiliad i ddeunyddiau printiedig os

dymunwch.

Os oes angen help arnoch i ddod o hyd iwybodaeth,

cysylltwch â'r tîm Cefnogaeth Academaidd.

https://www.bangor.ac.uk/library/contacts2.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/contacts2.php.cy
http://bangor.ac.uk/
https://whel-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=44WHELF_BANG_VU4&lang=cy_GB
https://www.bangor.ac.uk/library/help/academicsupport.php.cy


Canolfan Sgiliau Astudio Prifysgol Bangor

Mae gan y ganolfan

wybodaeth ar sut y gallwch

roi hwb i'ch adolygu, a sut y

gallwch ddelio â straen yr

arholiadau:

 

Astudio ac Arholiadau

 

Pwysau (straen) arholiadau

 

 

Wyth Rheol Syml MMU ar gyfer Adolygu Gartref

Dyma ganllaw defnyddiol aluniwyd gan Brifysgol

Metropolitan Manceinion, wyth ffordd hawdd o wella eich

trefniadau adolygu gartref. 

 

Sylwer:  cyswllt at ffynhonnell allanol sydd ar gael yn

Saesneg yn unig.

 

https://www.bangor.ac.uk/studyskills/study-exams.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/studyskills/study-guides/exam-stress.php.cy
https://medium.com/@mmulibrary/8-simple-rules-for-revising-at-home-24eece3eda06


Y Wal Fawr Wen

Gall myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sy'n profi cyfnod

anodd gael cefnogaeth ar-lein am ddim yn awr trwy'r Wal

Fawr Wen. Os ydych yn cael trafferth cysgu, yn teimlo'n

isel, o dan straen neu’n methu ymdopi, gall y Wal Fawr

Wen eich helpu i gael cefnogaeth, adennill rheolaeth a

theimlo'n well.

 

Mae'r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth gan gyfoedion a

chefnogaeth  broffesiynol ar-lein 24/7, gyda chwnselwyr

hyfforddedig. Mae’r Wal Fawr Wen yn darparu lle diogel

ar-lein i gael bwrw eich bol, trafod sut rydych yn teimlo a

dysgu sut i wella a rheoli eich iechyd a'ch lles meddyliol. 

 

Mae’r Wal Fawr Wen yn gwbl ddienw, ac ni fydd neb yn

gwybod eich bod wedi dewis ei defnyddio oni bai eich bod

chi'n dweud!

https://www.bigwhitewall.com/

