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5. CYNRYCHIOLAETH, YMGYSYLLTIAD A CHYMORTH MYFYRWYR 
 
 
5.1 Cyflwyniad 
 

Yn unol â’r UK Quality Code for Higher Education, mae’r Brifysgol yn gweithio i gael yr holl 
fyfyrwyr i ymwneud yn unigol ac ar y cyd ag ansawdd eu profiad addysgol ac yn cynorthwyo’r 
holl fyfyrwyr i gyflawni deilliannau academaidd a phroffesiynol llwyddiannus. Mae gan y 
Brifysgol ymrwymiad cryf i fyfyrwyr fel partneriaid yn eu profiad addysgol fel y mynegir yn ei 
Siarter Myfyrwyr ac fel yr amlinellir yn yr UK Quality Code for Higher Education, Advice and 
Guidance: Student Engagement, gan ddefnyddio egwyddorion y ddogfen hon yn sail i’w 
gwaith. 
 
Yn benodol, yn unol â Chanllawiau’r ASA, mae'n pwysleisio bod gweithio mewn partneriaeth 
yn seiliedig ar y gwerthoedd didwylledd, ymddiriedaeth a gonestrwydd; nodau a gwerthoedd 
cyffredin y cytunwyd arnynt; a chyfathrebu rheolaidd rhwng y partneriaid.   Mae 
partneriaethau’n adlewyrchu perthynas aeddfed yn seiliedig ar barch o’r ddwy ochr rhwng y 
myfyrwyr a'r staff. 
 
Canolbwyntia’r bennod hon ar y pedwar maes gwaith sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr (cymorth 
myfyrwyr, ymgysylltiad myfyrwyr, cynrychiolaeth academaidd, ac adborth) sy’n galluogi 
myfyrwyr i gymryd rhan wrth sicrhau a gwella eu profiad addysgol.  

 
Mae’r bennod hon yn rhoi trosolwg o’r strategaethau y mae’r Brifysgol yn gweithredu yn y 
meysydd hyn ac mae’n mynegi’r disgwyliadau a’r egwyddorion mewn perthynas â 
chynrychiolaeth academaidd, ymgysylltiad a chymorth i fyfyrwyr AU ar draws Grŵp PCYDDS 
a’i sefydliadau partner cydweithredol. 
 
Mae’r Brifysgol yn mapio ac yn monitro cynnydd yn y meysydd hyn yn rheolaidd yn erbyn y 
UK Quality Code a’r dogfennau Advice and Guidance perthnasol. Yn yr un modd, adolygir 
effeithiolrwydd polisïau a gweithdrefnau ymgysylltiad, cynrychiolaeth a chymorth  myfyrwyr 
yn rheolaidd, fel ag y gwneir ag effaith unrhyw gam a gymerir. 

 
5.2 Strategaethau 
 
 Y prif strategaethau yn y maes hwn yw’r: 

 
• Strategaeth Iechyd a Llesiant Myfyrwyr  
• Strategaeth Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu 
• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
• Strategaeth Llwyddiant Academaidd 

 
5.3 Sefydliadau Partner Cydweithredol 
 

Cydnabyddir y gallai ymgysylltiad, cynrychiolaeth, adborth a chymorth i fyfyrwyr mewn 
sefydliadau partner cydweithredol gymryd fformat gwahanol. Er enghraifft, nid oes gan bob 
sefydliad partner cydweithredol Undeb Myfyrwyr. Fodd bynnag, disgwylir i bob sefydliad 
partner cydweithredol  

• werthfawrogi ymgysylltiad y myfyrwyr a llais y myfyrwyr; 
• cael set gymharol o systemau a gweithdrefnau ar waith sy’n adlewyrchu gofynion y 

lleoliad cyflwyno penodol; 
• bodloni egwyddorion ymgysylltiad, cynrychiolaeth a chymorth myfyrwyr fel yr 

amlinellir yn y bennod hon;  
• bodloni disgwyliadau’r UK Quality Code for Higher Education;  
•  egluro’n glir i fyfyrwyr unrhyw amrywiadau i’r egwyddorion. 
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5.4 Amgylchedd cynhwysol a chefnogol 
 
Yn unol â Chynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol a’r Strategaeth Iechyd a Llesiant 
Myfyrwyr, mae’r Brifysgol yn awyddus i feithrin diwylliant lle gwerthfawrogir a pherchir pawb 
ac i ddarparu amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol, cefnogol a diogel lle gall yr holl fyfyrwyr 
a staff ffynnu a chyflawni eu potensial personol. Mae staff a myfyrwyr yn gweithio mewn 
partneriaeth, ar y cyd ac fel cyd-grewyr, i feithrin cymuned ddysgu gref gyda’i gilydd. Gall 
myfyrwyr geisio cymorth a manteisio ar gefnogaeth yn ôl yr angen. 
 
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gydnabod a dathlu amrywiaeth poblogaeth y myfyrwyr, 
darparu profiad gwych i fyfyrwyr sy’n cynorthwyo’r holl fyfyrwyr i gymryd rhan yn llawn ym 
mywyd y brifysgol, sicrhau ymagwedd gyfannol at ymgysylltu â myfyrwyr, a chymryd camau 
i dynnu ymaith y rhwystrau i gyfranogiad. 
 
Mae cynnig profiad dysgu ac addysgu cynhwysol yn un o bedair prif egwyddor Strategaeth 
Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol. 
 

5.5 Egwyddorion yn ymwneud â chymorth i fyfyrwyr 
 

(1) Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gynorthwyo’r holl fyfyrwyr fel y bo’n briodol yn eu 
hastudiaethau er mwyn iddynt allu cyflawni canlyniadau academaidd a phroffesiynol 
llwyddiannus.   

 
(2) Mae systemau cymorth ansawdd uchel ar waith i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn gallu cyflawni 

canlyniadau cadarnhaol, yn academaidd ac yn broffesiynol. 
 
(3) Adlewyrchir y prif egwyddorion o gynnig profiad dysgu ac addysgu personol, cydweithredol, 

cynhwysol â ffocws proffesiynol yn y rhwydwaith cymorth a gynigir i fyfyrwyr. 
 
(4) Gall myfyrwyr drafod eu perfformiad, eu hastudiaethau ac unrhyw faterion academaidd trwy 

gysylltu â thiwtor a enwir yn eu disgyblaeth. 
 
(5) Mae trefniadau cymorth priodol ar waith i fyfyrwyr ag anableddau sicrhau cyfle cyfartal o ran 

cael mynediad i’w rhaglen astudio a chyrraedd eu llawn botensial. 
 
(6) Mae’r holl fyfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau sy’n galluogi eu datblygiad 

academaidd, personol a phroffesiynol. 
 
(7) Mae fframwaith tryloyw a chyson ar waith o fewn y sefydliad i roi cyfle i fyfyrwyr wneud cais 

am gymorth ariannol wedi’i dargedu yn achos caledi ariannol ac i wella’u cyfleoedd astudio. 
Mae trefniadau ar wahân ar gyfer sefydliadau partner cydweithredol, a all fod â’u systemau eu 
hunain i gynorthwyo myfyrwyr yn ariannol, fel y bo’n briodol i’r partner. 

 
(8) Darperir cymorth ac arweiniad priodol i fyfyrwyr sy’n rhan o achosion myfyrwyr (e.e. cwynion, 

apeliadau, cymorth i astudio, addasrwydd i ymarfer). 
 
(9) Mae’r Brifysgol yn cydnabod natur sensitif a chyfrinachol llawer o faterion yn ymwneud â 

chymorth a lles myfyrwyr. Mae datganiad preifatrwydd i fyfyrwyr ar waith fel rhan o 
rwymedigaeth y Brifysgol i reoliadau diogelu data. Mae’r Brifysgol yn ystyriol o hyn hefyd 
mewn perthynas â’i rhwymedigaethau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

 

5.5.1 Polisïau a phrotocolau cymorth i fyfyrwyr  
 

Mae gan y Brifysgol nifer o bolisïau, gweithdrefnau a phrotocolau ar waith i gynorthwyo 
myfyrwyr ac yn enwedig i ddiogelu myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig. Mae’r rhain 
wedi’u rhestru ym Mhennod 12.  
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5.6 Siarter y Myfyrwyr 
 

Y brif ddogfen sy’n amlinellu’r berthynas rhwng y myfyrwyr a’r sefydliad a chyd-
ddisgwyliadau’r myfyrwyr a’r sefydliad yw Siarter y Myfyrwyr. Adolygir Siarter y Myfyrwyr yn 
flynyddol gan bob parti ac yna fe’i cymeradwyir gan Gyngor y Brifysgol. Ymdrinia Siarter y 
Myfyrwyr â phob un o fyfyrwyr AU PCYDDS, yng Ngrŵp PCYDDS ac o fewn sefydliadau 
partner cydweithredol. 
 
O gael Siarter Myfyrwyr ar waith, mae’r Brifysgol yn dangos ei hymrwymiad yn llawn i wella 
ansawdd ei gwasanaethau yn barhaus ac, yn unol â’i Chynllun Strategol a’i chenhadaeth, yn 
cydnabod bod myfyrwyr wrth wraidd y sefydliad. 
 
Pwysleisia Siarter y Myfyrwyr bwysigrwydd perthyn i gymuned ddysgu, pwysigrwydd iechyd a 
lles pawb sy’n perthyn i’r gymuned hon, a phwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth rhwng y 
staff a’r myfyrwyr. Mae’n pwysleisio hefyd bwysigrwydd perthynas weithio gref ac effeithiol 
rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ac yn symboleiddio’r ymrwymiad ar y cyd i sicrhau 
profiad gwych i fyfyrwyr. 

 
5.7 Gwaith partneriaeth gydag Undeb y Myfyrwyr 
 

Yn PCYDDS, mae pwyslais cryf ar waith partneriaeth gydag Undeb y Myfyrwyr a 
chyfranogiad Undeb y Myfyrwyr ar bob lefel o’r sefydliad. Adolygir Siarter y Myfyrwyr a’r 
Cytundeb Perthynas ag Undeb y Myfyrwyr yn flynyddol. 
 
Cydnabyddir Undeb y Myfyrwyr fel llais y myfyrwyr yn y sefydliad. Mae’n cynnig cymorth i 
fyfyrwyr hefyd o sefydliadau partner cydweithredol pan gaiff eu hachosion eu hystyried yn 
ganolog fel yr amlinellir yn y polisïau perthnasol. 
 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn gyfrifol am oruchwylio a datblygu fframwaith cynrychiolaeth y 
myfyrwyr ac mae’n llunio Adroddiad Ansawdd Academaidd blynyddol. Mae’n ymwneud â 
phrosesau cynllunio strategol ac adolygu ac fe’i cynrychiolir ar hyd strwythur pwyllgorau’r 
Brifysgol. Yn ogystal, cynhelir cyfarfodydd anffurfiol rheolaidd ar lefel uwch gydag Undeb y 
Myfyrwyr.  
 

 Mae cytundeb partneriaeth yn ei le gydag Undeb y Myfyrwyr ac fe’i diweddarir yn flynyddol. 
 
5.8 Egwyddorion yn ymwneud ag ymgysylltiad myfyrwyr 
 

(1) Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn dilyn dull partneriaeth o ran Ymgysylltiad Myfyrwyr.  
 

(2) Mae sianel ffurfiol ar gael i bob myfyriwr i gyfathrebu unrhyw adborth yn ymwneud â’u profiad 
myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant. Mae sefydliadau partner cydweithredol yn ymgorffori 
gweithgareddau llais y myfyrwyr o fewn eu holl raglenni gyda’r Drindod Dewi Sant. 
 

(3) Cynrychiolir myfyrwyr ar bob lefel o wneud penderfyniadau. 
 

(4) Mae myfyrwyr yn cyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau yn ogystal â phrosiectau 
mawr. 
 

(5) Dylai ymgysylltu â myfyrwyr mewn perthynas â’u profiad addysgol fod ar sail unigol ac ar y 
cyd. 
 

(6) Mae staff yn cydnabod bod myfyrwyr yn bartneriaid gweithredol yn y broses ddysgu ac 
addysgu. 
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(7) Mae myfyrwyr yn cyfrannu at yr holl gamau sicrhau ansawdd allweddol mewn perthynas â’u 
rhaglenni astudio (e.e. datblygu, sicrhau a gwella ansawdd eu profiad addysgol). 
 

(8) Darperir cyfleoedd mynych a chyson i fyfyrwyr ddarparu adborth ffurfiol ac anffurfiol ar bob 
agwedd ar y profiad addysgol trwy gydol eu rhaglen. 
 

(9) Mae systemau cyfathrebu effeithiol ar waith i roi gwybod i fyfyrwyr beth sydd wedi’i wneud 
mewn ymateb i adborth. 

 
5.9 Egwyddorion yn ymwneud â chynrychiolaeth academaidd 
 
(1) Mae’r Brifysgol yn cydnabod mai Undeb y Myfyrwyr sy’n rheoli’r system cynrychiolaeth 

academaidd ar gyfer myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant.   
 
(2) Mae’r system cynrychiolaeth academaidd yn anelu at fod yn gynhwysol a hygyrch gan 

adlewyrchu amrywiaeth myfyrwyr y Drindod Dewi Sant. Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gallai 
fod angen addasu’r system cynrychiolaeth academaidd ar gyfer rhai carfanau o fyfyrwyr e.e. 
gweler Pennod 10 o’r llawlyfr hwn ynglŷn â chyrsiau byr a’r Fframwaith Arfer Proffesiynol. 

 
(3) Ystyrir bod cynrychiolwyr academaidd yn llais sy’n cynrychioli eu carfan o fyfyrwyr. 
 
(4) Lle bo modd caiff cynrychiolwyr academaidd eu hethol yn ddemocrataidd gan eu cymheiriaid 

neu eu recriwtio ar sail wirfoddol.  
 
(5) Disgwylir i gynrychiolwyr academaidd fynychu hyfforddiant priodol a derbyn cymorth 

priodol. 
 
(6) Rhoddir amser i gynrychiolwyr academaidd gwrdd â myfyrwyr yn eu carfan heb fod aelod o 

staff y Brifysgol yn bresennol. 
 
(7) Mae Cynrychiolwyr Academaidd yn aelodau llawn o unrhyw bwyllgorau a fynychant. 
 
(8) Dylid codi ac ymateb i adborth gan gynrychiolwyr academaidd ar lefelau priodol ar draws 

strwythur academaidd y Brifysgol (e.e. pwyllgorau rhaglen, disgyblaeth, athrofa a phrifysgol). 
 

(9) Mae staff yn gweithio gyda chynrychiolwyr academaidd mewn partneriaeth i ymateb i’w 
hadborth ac i ddatblygu datrysiadau i faterion a godwyd. 
 

(10) Ar gyfer digwyddiadau penodol (e.e. Pwyllgorau Myfyrwyr Staff, cyfarfodydd monitro neu 
ddilysu), dylai staff sicrhau bod y digwyddiadau yn hygyrch a bod cynrychiolwyr academaidd 
yn cael eu briffio ynglŷn â phwrpas y digwyddiad. 
 

(11) Mae’r Brifysgol yn cydnabod hawl cynrychiolwyr academaidd i ymgyrchu ar faterion.  

5.9.1 Polisïau a phrotocolau Cynrychiolaeth Academaidd 
 

Ar lefel rhaglen, y llwyfan arferol ar gyfer cyfarfodydd cynrychiolaeth academaidd ffurfiol yw 
Pwyllgor Myfyrwyr Staff.   
 
Lle bo’n briodol ac yn cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Athrofa perthnasol ac Undeb y 
Myfyrwyr, gellir sefydlu ffyrdd cyfatebol o arfer cyfrifoldebau’r Pwyllgorau Myfyrwyr Staff a 
chael y myfyrwyr i gymryd rhan mewn trafodaethau am ansawdd eu profiad dysgu. Mae 
trefniadau o’r fath yn debygol o fod yn briodol ar gyfer trafodaethau sy’n ymwneud â rhai 
rhaglenni ôl-raddedig a lle bo rhaglenni astudio’n cael eu cyflwyno, er enghraifft, drwy 
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ddulliau astudio anhraddodiadol megis dysgu o bell neu lle maent yn para am gyfnod byr 
iawn.   
 
Dylai Undeb y Myfyrwyr fod yn rhan o’r gwaith o greu mecanwaith amgen o’i sefydlu i’w 
darparu, a dylid gweithredu egwyddorion cynrychiolaeth, hygyrchedd a thryloywder drwy 
gydol y broses. 
 
Mae gan y Brifysgol nifer o ddogfennau canllaw, gan gynnwys: 

• Agenda awgrymedig ar gyfer Pwyllgorau Myfyrwyr Staff (Atodiad CS1); 
• Canllawiau Arfer Gorau ar gyfer Pwyllgorau Myfyrwyr Staff (Atodiad CS2). 

 
5.10 Egwyddorion yn ymwneud ag Adborth  
 

(1) Mae adborth myfyrwyr yn amhrisiadwy a gyfer gwella dysgu ac addysgu o ansawdd uchel 
yn barhaus a’r profiad addysgol cyffredinol.  
 

(2) Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod adborth yn dod mewn amrywiaeth o ffurfiau, ac mae’r 
Brifysgol yn gwahaniaethu rhwng adborth academaidd ac adborth ar brofiad y myfyrwyr.  
 

a. Mae Adborth Academaidd yn adborth a roddir i fyfyrwyr ynglŷn â’u cynnydd 
academaidd. Mae hyn yn cynnwys adborth ffurfiol ar waith a aseswyd ac adborth 
anffurfiol ar gynnydd academaidd gan diwtoriaid cymorth academaidd, goruchwylwyr 
a/neu diwtoriaid modwl.  

b. Darperir Adborth ar y Profiad Myfyrwyr gan fyfyrwyr ar eu profiad yn y Brifysgol ac ar 
eu rhaglen. 

 
5.10.1 Egwyddorion yn ymwneud ag Adborth Academaidd  

 
(1) Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall adborth academaidd i fyfyrwyr fod ar sawl ffurf, megis 

adborth diagnostig ar unwaith ar diwtorialau unigol a/neu grŵp, trafodaethau anffurfiol ar 
gynnydd academaidd, a chyfarfodydd goruchwylio.  
 

(2) Mae adborth academaidd yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am eu cryfderau a’u gwendidau, 
gyda’r nod o’u helpu i wella ansawdd eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau yn amserol. 
 

(3) Disgwylir i fyfyrwyr ymwneud ag adborth anffurfiol i wella ansawdd eu gwybodaeth, eu 
dealltwriaeth a’u sgiliau.  
 

(4) Rhaid paratoi adborth asesu ffurfiol ar gyfer pob darn o waith sy’n cael ei asesu sy’n cyfrannu 
at asesiad ffurfiol o berfformiad myfyriwr unigol o fewn amserlen sefydledig y Brifysgol.  

 
5.10.2 Egwyddorion yn ymwneud ag Adborth ar y Profiad Myfyrwyr  

 
(1) Mae gan y Brifysgol fecanweithiau i gasglu adborth anffurfiol a ffurfiol yn systematig gan ei 

holl fyfyrwyr.  
 

(2) Mae’r Brifysgol yn ymgymryd ag ymarferion meincnodi allanol rheolaidd i nodi meysydd i’w 
gwella, i ledaenu arfer da ac i barhau i wella perfformiad. 
 

(3) Defnyddir Adborth ar y Profiad Myfyrwyr gan y Brifysgol i fonitro ac adolygu ei darpariaeth yn 
ffurfiol er mwyn ei chyfoethogi ymhellach a mynd i’r afael ag unrhyw faterion a amlygir.  
 

(4) Mae mecanweithiau cyfathrebu clir ar waith i roi gwybod i fyfyrwyr sut mae eu hadborth wedi’i 
ddefnyddio, sut y gweithredwyd arno a phryd na ellir cymryd camau mewn ymateb i adborth 
a roddwyd.  
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