
        
  

 
 

 
Crynodeb o’r newidiadau allweddol i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 
 
Pennod 1 Cyd-destun Sefydliadol  

 
 Adran 1.1: Ychwanegu cyfeiriad at gyfleoedd i ddarparu addysg dechnegol uwch trwy 

ddatblygiad strategol pellach ac atgyfnerthu’r rhwydwaith o bartneriaethau. 
 
 
Pennod 2 Strwythur Pwyllgorau Academaidd 
 
 Adran 2.4.2: Sefydlu Pwyllgor Profiadau Ymgeiswyr newydd. 

 
 Adran 2.4.6: Uwchraddio Pwyllgor y Gymraeg o fod yn is-bwyllgor i Bwyllgor Sefydlog. 
 
 Drwy gydol: Mân ddiwygiadau i gylch gorchwyl ac aelodaeth sawl pwyllgor. 

 
 
Pennod 3 Gwella Ansawdd 

 
 Adran 3.5: Ychwanegu cyfeiriad at Strategaeth Llwyddiant Academaidd ynghyd â 

chadarnhad bod y Brifysgol yn nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella drwy ei fframwaith 
strategol a myfyrio blynyddol ar effaith ac effeithiolrwydd ei strategaethau. 
 

 Adran 3.6: Cyfeirio at Fwrdd y Coleg Doethurol yn lle’r Pwyllgor Ymchwil. 
 

 Adran 3.7: Dileu’r adran ar Themâu Gwella. Yn lle hyn ceir model lle mae ein 
strategaethau yn yrwyr allweddol ar gyfer gwella, ynghyd â'n prosesau adolygu rhaglenni 
a disgyblaethau. 
 

 
Pennod 4 Dylunio, Cymeradwyo, Dilysu, Monitro ac Adolygu Rhaglenni 
 
 Adran 4.1.6: Eglurhad bod y rheoliadau hefyd yn ymwneud â rhaglenni gradd ymchwil 

gydag elfen a addysgir (MRes a Doethuriaeth Broffesiynol). 
 

 Adran 4.3.2: Ehangu’r unedau proffesiynol i ymgynghori â nhw yn ystod y broses 
ddilysu. 

 
 Adran 4.4: Ychwanegu adran newydd ar Ddilysu Rhaglenni (Cam 2) (Graddau Ymchwil). 
 
 Adran 4.6.6: Eglurhad o'r cyfrifoldeb dros oruchwylio'r broses adolygu blynyddol ar gyfer 

Graddau Ymchwil. 
 

 Adran 4.6.9:  Eglurhad o’r amgylchiadau lle mae angen Atodiad PV11b Adroddiad 
Monitro Blynyddol ar draws Athrofeydd. 

 
 Adran 4.6.10:  Ychwanegu Datganiad Canlyniadau Gradd i’r rhestr o adroddiadau 

trosolwg a ystyrir yn flynyddol.  
 
 Adran 4.6.17:  Diwygio’r sampl o adroddiadau clwstwr rhaglenni ar gyfer y Pwyllgor 

Safonau Academaidd er mwyn symleiddio’r gwaith papur, ond hefyd i gynnwys y cyfle i 
amlygu enghreifftiau o arfer da. 

 



 Adran 4.7.1:  Diwygio’r llinell amser ail-ddilysu i unwaith bob 6 blynedd, ond rhaid 
cwblhau’r ail-ddilysu un flwyddyn lawn cyn cychwyn y rhaglen ailddilysedig. 

 
 Adran 4.8.4:  Diwygio’r rhestr o newidiadau sy’n gofyn am gymeradwyaeth gan y Tîm 

Cynllunio Academaidd i gyd-fynd â’r rhestr yn Atodiad PV1a.  
 

 Adran 4.8.6 – 4.8.9:  Mân ddiwygiadau i eiriad yr adrannau ar Fân Addasiadau ac 
Addasiadau Arwyddocaol. 

 
 
Pennod 5 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr 
 
 Adran 5.2: Ychwanegu cyfeiriad at y Strategaeth Llwyddiant Academaidd. 

 
 Adran 5.9: Ychwanegu cydnabyddiaeth y gallai fod angen addasu’r system 

gynrychiolaeth academaidd ar gyfer rhai carfanau o fyfyrwyr.  
 

 
Pennod 6 Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir 

 
 Adran 6.1.2: Diffiniadau ychwanegol ar gyfer Cyrsiau, Astudio Hyblyg ac Achlysurol, 

Cydamserol, Anghydamserol a dysgu Hybrid/Hyflex; Patrwm Darparu, Ail-sefyll/Ail-
wneud gwaith, a chyrff PSRB. 
 

 Adran 6.3.2 (13): Diwygio’r cyfnod astudio arferol ac uchafswm cyfnod astudio ar gyfer 
Tystysgrifau Ôl-raddedig. 

 
 Adran 6.3.3: Ychwanegu tabl yn amlinellu gofynion penodol ychwanegol ar gyfer 

gwobrau israddedig. 
 

 Adran 6.5.3.3 (5): Ychwanegu rheolau dilyniant a dyfarnu ar gyfer rhaglenni a ddilyswyd i 
gynnig Lefel 4 gyda modylau Llwyddo/Methu. 

 
 Adran 6.5.3.4 (10):  Ychwanegu paragraff i egluro’r broses ar gyfer ymdrin â cheisiadau 

am amgylchiadau esgusodol a gadarnhawyd mewn byrddau arholi israddedig. 
 

 Adran 6.5.3.4 (12): Rhoi 'ymgysylltu’n foddhaol â'r rhaglen astudio' yn lle 'cofnod 
presenoldeb' yn y rhestr o feini prawf ar gyfer caniatáu i fyfyrwyr israddedig gael ail-
wneud modwl. 

 
 Adran 6.5.3.4 (17): Eglurhad ei bod yn rhaid i fodwl arall a astudir yn lle’r modwl 

gwreiddiol fod yn rhan o'r rhaglen astudio ddilysedig. 
 

 Adran 6.5.5 (9): Dileu paragraff ynglŷn â marciau am gredydau a drosglwyddwyd, er 
mwyn bod yn gyson â’r Polisi RPL. 

 
 Adran 6.5.5 (11): Ychwanegu troednodyn ynghylch dosbarthiad Tystysgrif AU a ddyfernir 

fel dyfarniad ymadael am raglenni â modylau Llwyddo/Methu ar Lefel 4. 
 

 Adran 6.6.4.1 (10):  Ychwanegu paragraff i egluro’r broses ar gyfer ymdrin â cheisiadau 
am amgylchiadau esgusodol a gadarnhawyd mewn byrddau arholi ôl-raddedig. 

 
 Adran 6.6.4.1 (12): Rhoi 'ymgysylltu’n foddhaol â'r rhaglen astudio' yn lle 'cofnod 

presenoldeb' yn y rhestr o feini prawf ar gyfer caniatáu i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir  
gael ail-wneud modwl. 



 
 Adran 6.6.4.1 (15): Eglurhad ei bod yn rhaid i fodwl arall a astudir yn lle’r modwl 

gwreiddiol fod yn rhan o'r rhaglen astudio ddilysedig. 
 

 Adran 6.6.7 (12): Egluro dull cyfrifo Rhan I ar gyfer rhaglenni heb Ran II. 
 

 Adran 6.9: Eglurhad gweithdrefnol i reoliadau Dyfarniad ar ôl Marwolaeth. 
 

 
Pennod 7 Asesu: Rhaglenni a Addysgir 

 
 Adran 7.4: Eglurhad na ddylid pennu dyddiadau terfyn asesiadau a dyddiadau terfyn 

sydd wedi’u gwahaniaethu i syrthio ar ddiwrnodau cau'r Brifysgol. Yn ogystal, dylid 
pennu dyddiadau terfyn fel y gellir cwblhau marcio a chymedroli (mewnol ac allanol) cyn 
y bwrdd arholi a fydd yn ystyried y modwl. 
 

 Adran 7.6 (6): Ychwanegu rheolau ar gyfer gwaith a gyflwynir yn hwyr ar gyfer modylau 
Llwyddo/Methu ar Lefel 4. 
 

 Adran 7.8 (3):  Dileu’r adran ar Astudio Dramor oherwydd dyblygu gyda Phennod 11. 
 
 Adran 7.9: Ychwanegu croesgyfeiriad at y Polisi cyflwyno ac asesu mewn ieithoedd ar 

wahân i'r Saesneg neu'r Gymraeg. 
 

 Adran 7.10: Eglurhad y gall myfyrwyr sy'n dilyn modylau cyfrwng Saesneg mewn 
sefydliadau partner sy'n gweithio yng Nghymru (yn ogystal â myfyrwyr Y Drindod Dewi 
Sant) wneud cais i gynnal asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
 
Pennod 8 Rheoliadau Graddau Ymchwil 
 
 Adran 8.1.1 (1): Ychwanegu Doethuriaethau Uwch at y rhestr o reoliadau academaidd, 

ac ychwanegu'r gwobrau a enwir ar gyfer Doethuriaethau Proffesiynol a newid teitl 
Doethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol i Ddoethur mewn Arfer Proffesiynol. 
 

 Adran 8.1.4 (1):  Ychwanegu croesgyfeiriad at Fwrdd y Coleg Doethurol. 
 

 Adran 8.2 (1): Dileu geiriad o dan ofynion ychwanegol. 
 

 Adran 8.4:  Ychwanegu croesgyfeiriad at y terfynau amser ar gyfer cyfnodau astudio yn 
y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil. 

 
 Adran 8.11.2 (7): Diwygio’r meini prawf ar gyfer y broses ymgeisio am DLitt a DSc. 

 
 Adran 8.12: Dileu’r geiriau 'trwy Ymchwil' o'r teitl Doethur mewn Athroniaeth (PhD). 

 
 Adran 8.12.7 (4) (a mannau eraill): Ychwanegu cyfeiriadau at brosesau cyflafareddu yn y 

Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil. 
 

 Adran 8.13.5 (5) (a mannau eraill):  Eglurhad ei bod yn rhaid i fyfyrwyr fod wedi talu'r holl 
ffioedd dysgu sy'n ddyledus (yn hytrach na'r holl ffioedd) er mwyn bod yn gymwys i 
gyflwyno traethawd ymchwil).  Daw ffioedd eraill yn ddyled arall sy'n ddyledus i'r 
Brifysgol (gan y byddai costau llety yn ffioedd, ond ni fyddai dirwyon llyfrgell yn ffioedd). 

 



 Adran 8.14.1 (2) (a mannau eraill): Ychwanegu croesgyfeiriad at Bennod 6 am y 
rheoliadau ar gyfer Rhan Un (elfen a addysgir). 

 
 Adran 8.16.3 (4) a (6): Diwygiadau i ganllawiau ar gyfer cyflwyno traethodau ymchwil – 

manylion llawn i'w darparu yn y Cod Ymarfer, mewn ymgynghoriad â'r Llyfrgell.  
 
 Adran 8.16.6 (3) a (4) (a mannau eraill): Diwygiadau i brosesau arholi cychwynnol. 

 
 
Pennod 9 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol 
 
 Adran 9.2.2: Egluro’r disgrifiad o wobrau ar y cyd. 

 
 Adran 9.3.2: Egluro bod y Senedd hefyd yn gyfrifol am barhau â phartneriaethau 

cydweithredol presennol. 
 

 Adran 9.3.4: Dileu’r gofyniad i’r SPC ddarparu adroddiad blynyddol ar effeithiolrwydd 
rheoli a monitro partneriaethau gan y SPC i’w ystyried gan y PSA a TCA. 

 
 Adran 9.5.2/9.6.2: Diwygiad i gynnwys dau lwybr, unwaith y sefydlir y dylid cofrestru 

cynnig cadarn ar gyfer cydweithio, ynghyd â pharagraff newydd yn 9.6.2 yn adlewyrchu'r 
broses newydd. 

 
 Adran 9.7:  Diwygiadau i'r prosesau ar gyfer dilysu a chymeradwyo rhaglenni. 

 
 Adran 9.12:  Eglurhad o'r llinell amser ar gyfer ail-ddilysu ffurfiol, yn unol â'r diwygiadau i 

Bennod 4. 
 
 
Pennod 10
  
 
 Trwy gydol y bennod:   Mae Datganiad Nodweddion yr ASA ar gyfer Microgymwysterau 

wedi'i integreiddio trwy gydol y bennod, lle bo hynny'n briodol. 
 

 Adran 10.2: Eglurhad o Fodelau Darpariaeth. 
 

 Adran 10.6: Dileu cyfeiriad at gynrychiolwyr llais myfyrwyr enwebedig ar gyfer y 
Fframwaith Arfer Proffesiynol. 

 
 

Pennod 11 Gweithio gydag Eraill 
 

 Adran 11.6: Cyfeiriad at Flwyddyn mewn Diwydiant fel lleoliad estynedig. 
 

 Adran 11.7: Eglurhad o rywfaint o'r geiriad mewn perthynas â Phrentisiaethau. 
 
 

Pennod 12 Polisïau Myfyrwyr  
 

 Adran 12.1: Mân ddiwygiadau i'r paragraff cyntaf er mwyn canolbwyntio ar agweddau 
cadarnhaol sy'n gysylltiedig â'r fframwaith polisïau sy'n ymwneud â myfyrwyr. 

Cyrsiau Byr, Fframwaith Arfer Proffesiynol, Partneriaid Cyfraniadol 
ac  Achredu                    


