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6. RHEOLIADAU DYFARNIADAU A ADDYSGIR  
 
6.1 Y Fframwaith Credydau 
 
6.1.1 Cyflwyniad 
 

Mae’r Fframwaith hwn yn diffinio termau ac yn pennu’r rheolau strwythurol a ddilynir gan y 
Brifysgol ar gyfer Rhaglenni Astudio modwlar a microgymwysterau (microcredentials). Mae’r 
Fframwaith yn gyson â’r canllawiau a amlinellir yng Nghod Ymarfer yr ASA a dangosyddion 
Cod Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch. Mae microgymwysterau’n dilyn yr egwyddorion a 
amlinellir yn y Fframwaith Microgymwysterau Cyffredin. Adolygir y bennod hon yn flynyddol. 
 
Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall fod angen addasu rhai agweddau ar ei rheoliadau ynglŷn 
â graddau a addysgir i adlewyrchu gofynion ei myfyrwyr dysgu o bell a’r rheiny a addysgir gan 
ei Sefydliadau Partner Cydweithredol. Ymhob achos bydd y polisïau, y gweithdrefnau a’r 
rheoliadau yn y ddogfen hon yn ffurfio lleiafswm y gofynion neu’r gofynion trothwy.  Lle bo 
hynny’n briodol, bydd y Brifysgol yn gwneud addasiadau os bernir bod hyn yn angenrheidiol 
er mwyn mynd i’r afael ag agweddau penodol ar y dull astudio dan sylw.   
 
Mae Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir yn cydymffurfio â Chod Ansawdd y DU ar gyfer 
Addysg Uwch ac yn cymryd i ystyriaeth arfer gorau fel yr amlinellir yn yr UK Quality Code for 
Higher Education: Advice and Guidance: Assessment.     
 

6.1.2 Diffiniadau 
 

Mae’r diffiniadau canlynol yn ymwneud â’r drefn fodwlar a ddilynir gan y Brifysgol. Ni fwriedir 
iddynt fod yn gyflawn na rhagnodol. 
 
Cwrs: Mae cwrs yn derm eang sy'n cynnwys rhaglen astudio, 

cwrs byr (e.e. microgymhwyster), modwl achlysurol, a 
darpariaeth nad yw'n dwyn credyd. 

 
Rhaglen Astudio: Rhaglen astudio yw’r casgliad o fodylau mae myfyriwr yn 

eu hastudio sy’n arwain at ddyfarniad arbennig.  Mae pob 
Rhaglen Astudio wedi’i dilysu fel endid cyfan. 

 
Modwl: Uned o weithgaredd dysgu sy’n gydlynol yn 

academaidd, ag iddi amcanion, deilliannau dysgu, 
cynnwys a chynllun asesu pendant.   

 
Statws Credyd Modwl: Mae gan bob modwl statws credyd.  Credyd yw’r 

dyfarniad a roddir i ddysgwr i gydnabod ei fod wedi 
cyflawni deilliannau dysgu penodedig ar lefel benodol a 
bod hynny wedi’i wirio. 

 
Cyfnod Astudio Modwl: Dibynna’r amser sydd ei angen i gwblhau modwl ar allu’r 

myfyriwr, a pha mor gyfarwydd ydyw â’r pwnc.  Felly, nid 
yw’n bosibl dynodi faint o amser ac ymdrech fydd ei 
angen mewn achosion unigol. Er hynny, bydd y 
dogfennau rhaglen yn cyfeirio at 100 o oriau tybiannol ar 
gyfer modwl 10 credyd, 200 o oriau tybiannol ar gyfer 
modwl 20 credyd, ac ati, yn ôl y drefn o 1 credyd i bob 
10 awr o astudiaeth dybiannol. Mae hyn yn cynrychioli 
cyfanswm yr ymdrech astudio sydd ei angen gan fyfyriwr 
cyffredin er mwyn cwblhau’r modwl yn llwyddiannus. 
Mae’n cynnwys yr holl weithgareddau dysgu ar yr 
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amserlen, a’r rhai na amserlennir sy’n digwydd o fewn 
a’r tu allan i’r amgylchedd dysgu ffurfiol. 

 
Dulliau Addysgu Modylau: Rhennir oriau tybiannol pob modwl yn dri chategori: 

dysgu wedi’i amserlennu, dysgu’n annibynnol a dysgu 
drwy leoliadau. Diffinnir y gyfran o amser a neilltuir i bob 
un o’r categorïau hyn yn amlinelliad y modwl.  

 
Microgymhwyster Uned o ddysgu sy’n gyfwerth â 10 credyd. 
(microcredential)  
 
Modwl Craidd: Mae gan Dimau Rhaglen yr hawl i ddynodi modylau 

‘craidd’ y mae’n rhaid llwyddo ynddynt cyn ennill 
credydau am y modwl.  Mae’n bosibl y gall modwl fod yn 
fodwl craidd mewn un Rhaglen Astudio, ond nid mewn 
rhaglen arall.  Rhaid nodi’r modylau hyn yn glir yn y 
Llawlyfrau Rhaglenni Astudio. 

 
Modwl Pasio Pob Elfen Mae gan Dimau Rhaglen yr hawl i ddynodi modylau 

‘Pasio Pob Elfen’ y mae’n rhaid llwyddo ym mhob elfen 
ohonynt cyn ennill credydau am y modwl. Rhaid nodi’r 
modylau hyn yn glir yn y Llawlyfrau Rhaglenni Astudio. 

 
Modwl Gorfodol: Modwl y mae’n rhaid ei astudio yw modwl gorfodol (ond 

yn wahanol i fodwl craidd neu fodwl pasio pob elfen) fe 
allai o bosibl gael ei ystyried ar gyfer esgusodi). Rhaid 
nodi’r modylau hyn yn glir yn y Llawlyfrau Rhaglenni 
Astudio. 

 
Modwl Dewisol:   Modwl, o blith nifer o fodylau, y gall myfyrwyr ddewis ei 

gynnwys o fewn eu Rhaglen Astudio, neu beidio. Gallai 
fod cyfyngiadau o ran argaeledd modylau dewisol gan 
ddibynnu ar nifer o ffactorau, yn cynnwys modylau eraill 
sy’n cael eu hastudio, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny. 
Rhaid nodi’r modylau hyn yn glir yn y Llawlyfrau 
Rhaglenni Astudio. 

 
Modwl Rhagofynnol: Modylau yw’r rhain y mae’n rhaid eu hastudio’n 

llwyddiannus cyn y gellir astudio modwl penodol arall.   
Rhaid nodi’r modylau hyn yn glir yn y Llawlyfrau 
Rhaglenni Astudio. 

 
         Modwl Prosiect/ Modwl sy’n cynnwys prosiect neu waith ymchwil a  
         Traethawd Hir: wneir gan y myfyriwr. 

 
Modd Astudio: Gall myfyrwyr astudio am ddyfarniad mewn amrywiaeth 

o foddau - llawn amser, rhan amser, dysgu carlam ac ati. 
Dynodir y modd neu’r moddau astudio yn y ddogfen 
ddilysu sy’n gysylltiedig â’r rhaglen. 

 
Modd Cyflwyno: Gall myfyrwyr astudio am ddyfarniad trwy wahanol 

foddau cyflwyno – ar y campws, o bell, hyblyg, cyfunol, 
ac ati. Dynodir y modd neu’r moddau cyflwyno yn y 
ddogfen ddilysu sy’n gysylltiedig â’r rhaglen. 

 
Astudio Hyblyg ac Achlysurol: Gall hefyd fod yn bosibl i fyfyrwyr gofrestru ar fodylau 

unigol ac ennill dyfarniad drwy gasglu credydau am 
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fodylau a gwblhawyd dros gyfnod hwy.  Fodd bynnag, 
mewn achosion o’r fath, nid yw’r Brifysgol yn ymrwymo i 
barhau i redeg yr un rhaglenni neu’r un modylau y tu 
hwnt i’r raddfa amser sy’n ofynnol i fyfyrwyr sydd wedi 
cofrestru ar raglen gyflawn i gwblhau’r dyfarniad.  

 
Dysgu Cyfunol: Mae dysgu cyfunol yn disgrifio ac yn canolbwyntio ar 

brofiadau dysgu myfyrwyr sy'n ymgorffori amrywiaeth o 
ddulliau dysgu wyneb yn wyneb a thrwy ddysgu ar-lein. 
Gall dysgu ar-lein fod ar sawl ffurf megis dysgu 
cydamserol a dysgu anghydamserol.  

 
Cydamserol: Dysgu cydamserol yw unrhyw fath o ddysgu sy’n 

digwydd mewn amser real, lle mae grŵp o bobl yn 
cymryd rhan mewn dysgu ar yr un pryd. Er bod y dysgu’n 
digwydd ar yr un pryd, nid oes rhaid i ddysgwyr fod yno’n 
bersonol, neu hyd yn oed yn yr un lleoliad, gan 
ddefnyddio dulliau ar-lein ac all-lein. 

 
Anghydamserol: Addysgu ar-lein anghydamserol yw lle caiff deunyddiau 

addysgu eu postio ar-lein, ac mae dysgwyr yn gweithio 
trwyddynt yn eu hamser eu hunain, gan gyfathrebu â’i 
gilydd a’r tiwtor naill ai drwy fyrddau trafod neu fforymau, 
trafodaethau wyneb yn wyneb ar y safle neu hyd yn oed 
drwy e-bost. Bydd addysgu anghydamserol da yn 
cynnwys amrywiaeth o gyfryngau, yn cynnwys clipiau 
sain a fideo (ond heb fod yn gyfyngedig i hynny). 

 
Hybrid/Hyflex: Mae dysgu Hybrid/Hyflex yn ddull addysgol lle mae rhai 

unigolion yn cymryd rhan wyneb yn wyneb a rhai yn 
cymryd rhan ar-lein. Mae hyfforddwyr a hwyluswyr yn 
addysgu dysgwyr o bell ac wyneb yn wyneb ar yr un pryd 
gan ddefnyddio technoleg fel fideo-gynadledda. 

 
Newid modwl: Fel arfer ni chaniateir i fyfyrwyr newid modylau wedi i fwy 

na chwarter cyfnod addysgu fynd heibio.  Mewn 
achosion eithriadol mae’n bosibl y caniateir i fyfyrwyr 
newid modwl ar ôl hyn, ond ni chaniateir iddynt apelio 
ynghylch unrhyw ganlyniad anffafriol ar sail colli rhan o’r 
cyfnod addysgu. 

 
Newid rhaglen: Gyda sêl bendith y Rheolwr Rhaglen a’r Cyfarwyddwr 

Academaidd, mae’n bosibl y caniateir i fyfyrwyr newid eu 
Rhaglen Astudio yn ystod blwyddyn academaidd. Fel 
arfer ni chaniateir newidiadau wedi i fwy na chwarter y 
cyfnod addysgu cyntaf yn y flwyddyn gyntaf o astudio fynd 
heibio. O ran ceisiadau i newid y Rhaglen Astudio mewn 
blynyddoedd dilynol, byddai angen trosglwyddo credydau 
a byddai hyn yn amodol ar y trefniadau arferol ar gyfer 
trosglwyddo credydau. Penderfynir ar y terfynau amser i 
ganiatáu i fyfyriwr newid Rhaglen Astudio fesul achos 
unigol, ac ni chaiff y newidiadau hyn eu cymeradwyo oni 
bai y bernir y byddai’r myfyriwr yn realistig yn medru 
cwblhau’r rhaglen newydd yn llwyddiannus. 

 
Patrwm Darparu:  Mae’r Brifysgol yn cyflwyno rhaglenni drwy nifer o 

 batrymau gwahanol, a’r mwyaf cyffredin yw: Semestrau 



 

    49          Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 

 (Cyfnod astudio sy’n para tua 12-15 wythnos). 
Tymhorau (Cyfnod astudio sy’n para tua 10-12 
wythnos). Blociau (Cyfnod o astudio dwys sy’n para llai 
na 10 wythnos fel arfer. 

 
Lefel: Neilltuir modylau i lefel arbennig sy’n berthnasol i ofynion 

a chymhlethdod perthynol y modwl, y dyfnder astudio a’r 
annibyniaeth y mae angen i’r dysgwr ei dangos.  Mae’r 
lefelau’n cyfateb i’r hyn a geir yn Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau (Cymru). https://llyw.cymru/fframwaith-
credydau-chymwysterau. Bydd Lefelau 4, 5 a 6 yn 
cyfateb fel arfer i ddyfarniadau israddedig. Bydd Lefel 7 
yn cyfateb fel arfer i waith a wneir ar gyfer dyfarniadau 
ar lefel Ôl-raddedig. 

 
Myfyriwr: Trwy gydol y bennod hon, bydd pob cyfeiriad at fyfyrwyr 

yn cynnwys pawb sydd wedi cofrestru ar ddyfarniadau 
PCYDDS. 

 
Cyfnod Astudio: Mae myfyrwyr amser llawn fel arfer yn astudio 120 

credyd bob blwyddyn academaidd. Yn achos myfyrwyr 
rhan amser, gall lleiafswm y credydau sydd i’w cwblhau 
bob blwyddyn academaidd gael ei ddiffinio a’i reoli gan 
Ddeon yr Athrofa, a rhaid i’r swm hwnnw fod yn ddigon i 
sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau yn y 
tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.  

 
Ail-sefyll/Ail-wneud gwaith:  Byrddau Arholi sy’n penderfynu ar y sefyllfa adfer o ran 

gwaith sydd wedi methu, yn unol â rheoliadau’r bennod 
hon. Lle bo’n briodol, rhoddir cyfle i fyfyrwyr naill ai ail-
sefyll neu ail-wneud gwaith.  Ail-wneud yw pan fo’r 
myfyriwr yn cael cyfle i wella’r cyflwyniad gwreiddiol i’r 
lefel ofynnol.  Rhoddir yr opsiwn hwn yn bennaf ar gyfer 
gwaith cwrs a gyflwynwyd. Mae ail-sefyll yn asesiad 
newydd lle na fyddai ail-wneud gwaith yn bosibl (e.e. 
arholiadau, cyflwyniadau llafar, arddangosiadau ymar-
ferol, gwaith nas cyflwynwyd) nac yn briodol e.e. mewn 
rhai achosion am gamymddwyn academaidd wedi’i brofi. 

 
PSRB: Mae Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) 

yn grŵp amrywiol o sefydliadau sy’n cynnwys cyrff 
proffesiynol, rheoleiddwyr a’r rhai sydd ag awdurdod 
statudol dros broffesiwn neu grŵp o weithwyr 
proffesiynol.  Mae cyrff PSRB yn ymgysylltu â’r sector 
Addysg Uwch drwy gymeradwyo, cydnabod ac achredu 
rhaglenni AU.  Mae cyrff PSRB yn gosod safonau ar 
gyfer mynediad i’w proffesiynau penodol ac yn 
rheoleiddio eu safonau, ac yn aml yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau sicrhau ansawdd. 

 
6.2 Strwythurau Rhaglenni Astudio 

 
6.2.1 Rhaglenni Astudio a Addysgir 

 
Mae’r ddarpariaeth a addysgir a gynigir gan y Brifysgol yn cynnwys y canlynol: 
(i) Gradd Anrhydedd; 
(ii) Gradd Meistr Integredig; 

https://llyw.cymru/fframwaith-credydau-chymwysterau
https://llyw.cymru/fframwaith-credydau-chymwysterau
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(iii) Tystysgrif Addysg Uwch; 
(iv) Diploma Addysg Uwch; 
(v) Gradd Sylfaen; 
(vi) Tystysgrif Raddedig; 
(vii) Diploma Graddedig; 
(viii) Gradd Meistr; 
(ix) Tystysgrif Ôl-raddedig; 
(x) Diploma Ôl-raddedig; 
(xi) Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC); 
(xii) Diploma Cenedlaethol Uwch (HND); 
(xiii) Tystysgrif mewn Sgiliau Addysgu; 
(xiv) Tystysgrif Raddedig mewn Sgiliau Addysgu; 
(xv) Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg; 
(xvi) Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg;  
(xvii) Tystysgrif Addysg i Raddedigion;   
(xviii) Tystysgrif Sylfaen;  
(xix) Tystysgrif Credyd y Brifysgol; 
(xx) Tystysgrif Dechnegol y Brifysgol; 
(xxi) Tystysgrif Cyn-Feistr; 
(xxii) Diploma Cyn-Feistr. 
 
Mae’n bosibl astudio nifer o’r rhaglenni yn llawn amser neu’n rhan amser. 
 

6.2.2 Cydanrhydedd 
 
Fel arfer byddai myfyrwyr ar raglenni Cydanrhydedd yn cwblhau tua’r un gyfran o’r ddwy 
ddisgyblaeth ar Lefelau 5 a 6. Defnyddir y term ‘a’ i gysylltu’r ddwy elfen yn nheitl dyfarniad 
gradd Gydanrhydedd. Dylai pob elfen mewn Gradd Gydanrhydedd anelu at gyfrannu tua’r un 
faint i’r dyfarniad gradd terfynol.  
 

6.2.3 Anrhydedd Cyfun 
 
Defnyddir y term hwn ar gyfer rhaglenni sy’n cynnwys tair elfen bynciol wahanol. Dylai pob 
elfen anelu at gyfrannu tua’r un faint i’r dyfarniad gradd terfynol. 
 

6.2.4 Prif Bwnc/Is Bwnc 
 
Defnyddir y term ‘gyda’ i gysylltu’r ddwy elfen yn nheitl dyfarniad gradd Prif bwnc/Is bwnc. 
Dylai’r elfen Prif bwnc anelu at gyfrannu at ddwy ran o dair o’r dyfarniad. Dylai hefyd fel arfer 
gynnwys modwl prosiect/traethawd hir y myfyriwr, os yw ar gael. Dylai’r elfen Is bwnc anelu at 
gyfrannu at draean o’r dyfarniad. 
 

6.2.5 Prentisiaethau Gradd 
 
 Mae Gradd-brentisiaethau’n dilyn y rheoliadau dyfarnu ar gyfer y Dyfarniad Prifysgol a enwir 

fel yr amlinellir yn y bennod hon. Mae gofynion ychwanegol ar gyfer dyfarnu Tystysgrif Gradd-
brentisiaeth, ac mae’r strwythurau ar gyfer y gofynion ychwanegol hyn wedi’u hamlinellu ym 
Mhennod 11. 

 
6.2.6 Dosbarth Dyfarniad 

 
Bydd dosbarth dyfarniadau Cydanrhydedd yn seiliedig ar y marciau cyfanredol am y dyfarniad 
cyfan ac nid ar y perfformiad ym mhob elfen Gydanrhydedd. Yn yr un modd bydd y dosbarthiad 
ar gyfer dyfarniad Prif Bwnc/Is Bwnc neu ddyfarniad Anrhydedd Cyfun yn seiliedig ar y marciau 
cyfanredol am y dyfarniad cyfan. 
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6.2.7 Teitlau Graddau 
 
Rhaid i bob dyfarniad ddefnyddio teitl gradd sydd wedi’i gymeradwyo. Rhaid i deitlau graddau 
newydd gael eu cymeradwyo gan y Senedd. 
 
Graddau Sylfaen  
FdA – Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau  
FdSc – Gradd Sylfaen yn y Gwyddorau  
 
Graddau Anrhydedd  
BA – Baglor yn y Celfyddydau  
BSc – Baglor yn y Gwyddorau  
Beng – Baglor mewn Peirianneg 
Bmus – Baglor mewn Cerddoriaeth 
BTh – Baglor mewn Diwinyddiaeth 
LL.B – Baglor yn y Gyfraith  
 
Graddau Meistr Integredig  
Marts – Meistr mewn Celfyddydau  
Mbus – Meistr mewn Rheolaeth Busnes 
Mcomp – Meistr mewn Cyfrifiadureg 
Mdes – Meistr mewn Dylunio  
MeaCh – Meistr mewn Plentyndod Cynnar 
MedStud – Meistr mewn Astudiaethau Addysg  
Meng – Meistr mewn Peirianneg  

 MEYEC – Meistr mewn Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar 
MmusTech – Meistr mewn Technoleg Cerddoriaeth 
MsocStud – Meistr mewn Astudiaethau Cymdeithasol  
 
Graddau Meistr  
March – Meistr mewn Pensaernïaeth  
MA – Meistr yn y Celfyddydau  
MBA – Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes  
MFA – Meistr yn y Celfyddydau Cain 
Mprof – Meistr mewn Arfer Proffesiynol 
MSc – Meistr yn y Gwyddorau  
MTh – Meistr mewn Diwinyddiaeth 

 
Penderfynir a fydd rhaglen radd yn arwain at ddyfarniad Baglor yn y Celfyddydau ynteu Faglor 
yn y Gwyddorau adeg dilysu, ac mae’r penderfyniad yn seiliedig ar y gyfran o’r credydau sy’n 
cyfrannu at y dyfarniad (h.y. Lefelau 5 a 6) sy’n ymwneud â’r celfyddydau neu’r gwyddorau. 
Fel rheol gyffredinol, mae rhaglenni gradd yn y celfyddydau a/neu’r dyniaethau’n arwain at 
ddyfarniad Baglor yn y Celfyddydau a rhaglenni gradd mewn gwyddoniaeth neu dechnoleg yn 
arwain at ddyfarniad Baglor yn y Gwyddorau. 
 
Yn achos rhaglen Gydanrhydedd lle mae un hanner yn ymwneud â’r Gwyddorau a’r hanner 
arall yn ymwneud â’r Celfyddydau, mae’r pwnc Gwyddorau yn ymddangos yn gyntaf yn nheitl 
y dyfarniad a dyfernir Gradd Baglor yn y Gwyddorau. 
 

6.2.8 Cyflwyno Dyfarniadau  
 
Mae Byrddau Arholi, ar ran y Senedd, yn cymeradwyo ac yn cadarnhau’r holl ddyfarniadau. 
 

6.2.9 Dyfarniadau ar y Cyd â Sefydliadau eraill 
 

Gyda chymeradwyaeth y Senedd, gall y Brifysgol gynnig dyfarniadau ar y cyd â sefydliadau 
priodol eraill. 
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6.3 Lefelau Academaidd 
 
6.3.1 Cyflwyniad 
 

(1) Gwneir defnydd helaeth o ddogfennau Meincnodi Pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) 
wrth lunio a dilysu’r Rhaglenni Astudio, ac wrth ddiffinio lefelau, gwerth credyd, deilliannau 
dysgu a methodoleg asesu’r modylau unigol. 
 

(2) O fewn Fframwaith Cyrsiau Modwlar y Brifysgol, mae Lefelau 4, 5 a 6 yn cyfateb fel rheol i 
waith a wneir ar gyfer dyfarniad israddedig, a Lefel 7 yn cyfateb fel rheol i waith a wneir ar 
raglenni astudio ôl-raddedig, fel y diffinnir yn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru 
(FfCChC) a’r Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch (FfCAU).  

 
(3) Mae rhaglenni sydd ag achrediad allanol (gan gynnwys Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) 

wedi’u llunio a’u dilysu i fodloni gofynion y Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio 
perthnasol. 

 
(4) Mae’r Brifysgol hefyd yn cymeradwyo nifer o gyrsiau byr nad ydynt yn raddau, ac mae’r 

fframwaith asesu ar gyfer y dyfarniadau hyn yn dilyn y fframwaith ar gyfer y lefel briodol o 
ddyfarniad fel y nodir yn y bennod hon. 

 
6.3.2 Gofynion Mynediad Cyffredinol  
 

(1) Fel yr amlinellir yn y Polisi Derbyn, ar gyfer nifer o raglenni lle mae myfyrwyr yn debygol o 
ddod i gysylltiad â phlant a/neu oedolion agored i niwed, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gael 
archwiliad (Manwl) gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

 
(2) Yn achos pob cymhwyster, rhoddir manylion y nifer o gredydau sydd eu hangen ar bob lefel 

astudio, ynghyd ag uchafswm y credydau y gall myfyrwyr eu trosglwyddo i’r rhaglen trwy 
brosesau Cydnabod Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol neu Gydnabod Dysgu Blaenorol drwy 
Brofiad (RPCL neu RPEL) a amlinellir yn y Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL).   

 
(3) Nid yw’r Brifysgol fel rheol yn caniatáu i fyfyrwyr ymuno â rhaglen fwy na 4 wythnos wedi’r 

dyddiad cychwyn. 
 
(4) Fel rheol ni fydd y Brifysgol yn caniatáu i fyfyrwyr gofrestru ar fwy nag un rhaglen lawn amser 

ar y tro, naill ai yn y sefydliad hwn neu unrhyw ddarparydd addysg arall. Yn yr un modd, wrth 
ystyried ceisiadau, bydd y Brifysgol yn cymryd i ystyriaeth faint o gredydau y mae myfyrwyr 
eisoes wedi cofrestru arnynt mewn darparydd addysg arall, wrth ystyried eu cais i astudio yn 
y Brifysgol. 

 
(5) Ac eithrio rhaglenni lle mae’r Brifysgol wedi cytuno’n benodol ar iaith gyflwyno arall ar gyfer y 

rhaglen, rhaid i bob ymgeisydd sydd ag iaith heblaw Cymraeg neu Saesneg yn famiaith iddynt 
ddarparu tystiolaeth o allu digonol yn yr iaith Saesneg i’w galluogi i astudio ar eu rhaglen. Ar 
ôl iddynt gael eu derbyn i’r Brifysgol mae’n bosibl y bydd yn ofynnol iddynt gael hyfforddiant 
ychwanegol yn yr iaith Saesneg. Diffinnir y lefel cymhwysedd sydd ei angen drwy Bolisi 
Gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol. 

 
(6) Ceir manylion y terfyn amser arferol a’r terfyn amser hwyaf ar gyfer cwblhau gwahanol 

gymwysterau yn y tablau isod. Y disgwyl yw y bydd myfyrwyr yn cwblhau eu rhaglen o fewn y 
terfyn amser arferol.  

 
(7) Mewn achosion eithriadol gellir addasu’r cyfnod astudio arferol, e.e. gall myfyrwyr ofyn am 

doriad i’w hastudiaethau (gweler y Polisi Amgylchiadau Lliniarol) neu gellir ymestyn y cyfnod 
arferol trwy benderfyniad bwrdd arholi. Yn ymarferol, gellir cwtogi’r terfyn amser arferol hyn 
am amrywiol resymau, er enghraifft, pan astudir rhaglenni ar flwyddyn estynedig neu i fodloni 
gofynion mewnfudo gwasanaeth Fisâu a Mewnfudo y DU. 
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(8) Gall astudiaethau myfyrwyr gael eu terfynu gan Fwrdd Arholi neu drwy weithdrefn Prifysgol 

arall cyn iddynt gyrraedd y terfyn amser.  
 
(9) Y Pwyllgor Achosion Arbennig sy’n gyfrifol am benderfynu ynghylch ceisiadau i addasu’r 

terfynau amser hwyaf ar gyfer dyfarniad. 
 
(10) Ystyrir bod ymgeiswyr yn gymwys i gofrestru ar raglen astudio ar yr amod eu bod yn bodloni 

gofynion mynediad penodol y rhaglen. Yn achos rhaglenni PCYDDS, cyhoeddir y rhain ar y 
dudalen we briodol. Yn achos rhaglenni’r Bartneriaeth, mae’r Brifysgol yn cytuno ar  y rhain 
yn rhan o’r broses ddilysu.  

 
(11) Mae’r Ddogfen Rhaglen Derfynol yn amlinellu’r cyfnod astudio sy’n gysylltiedig â’r rhaglen 

honno. Mae’r tablau isod yn amlinellu’r cyfnod astudio arferol a’r uchafswm  cyfnod astudio. 
 

(12) Rhaglenni Israddedig 
 

Rhaglen y 
cofrestrwyd arni  

Cyfnod 
Astudio 
Arferol 

Uchafswm 
Cyfnod 
Astudio 

Isafswm 
gofynion credyd 

Uchafswm 
Credydau y 
gellir eu 
Trosglwyddo  

Tystysgrif Credyd y 
Brifysgol 
Astudiaeth Ran Amser 

Blwyddyn 2 flynedd 

Cyfanswm o 40 
Credyd  
Naill ai  

40 ar Lefel 4, neu 
40 ar Lefel 5, neu 

40 ar Lefel 6 

30 

Tystysgrif Dechnegol y 
Brifysgol  
Astudiaeth Ran-amser 

Blwyddyn 2 flynedd 

Cyfanswm o 40 
Credyd  
Naill ai  

40 ar Lefel 4, neu 
40 ar Lefel 5, neu 

40 ar Lefel 6 

30 

Tystysgrif Sylfaen  
Astudiaeth Lawn 
Amser 

Blwyddyn  3 blynedd 
120 ar Lefel 3/4  0 

Tystysgrif Sylfaen  
Astudiaeth Ran Amser  2 flynedd 6 blynedd 

Tystysgrif  Addysg 
Uwch 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

Blwyddyn 3 blynedd 

120 ar Lefel 4 80 
Tystysgrif Addysg 
Uwch 
Astudiaeth Ran Amser 

2 flynedd 6 blynedd 

HNC* 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

Blwyddyn 3 blynedd Isafswm o 120 ar 
Lefel 4 80 

HNC* 
Astudiaeth Ran Amser 2 flynedd 6 blynedd 

Diploma Addysg Uwch 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

2 flynedd 4 blynedd Cyfanswm o 240 
120 ar Lefel 4 
120 ar Lefel 5 

160 
Diploma Addysg Uwch 
Astudiaeth Ran Amser 4 blynedd  8 mlynedd 
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Rhaglen y 
cofrestrwyd arni  

Cyfnod 
Astudio 
Arferol 

Uchafswm 
Cyfnod 
Astudio 

Isafswm 
gofynion credyd 

Uchafswm 
Credydau y 
gellir eu 
Trosglwyddo  

HND 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

2 flynedd 4 blynedd Cyfanswm o 240 
120 ar Lefel 4 
120 ar Lefel 5 

160 
HND 
Astudiaeth Ran Amser 4 blynedd  8 mlynedd 

Gradd Sylfaen 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

2 flynedd 4 blynedd Cyfanswm o 240 
120 ar Lefel 4 120 

ar Lefel 5 
160 

Gradd Sylfaen 
Astudiaeth Ran Amser 4 blynedd  8 mlynedd 

Gradd Anrhydedd 
(Model A) 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

3 blynedd 5 mlynedd Cyfanswm o 360 
120 ar Lefel 4 
120 ar Lefel 5 
120 ar Lefel 6 

240 
Gradd Anrhydedd 
(Model A) 
Astudiaeth Ran Amser 

6 blynedd 10 mlynedd 

Gradd Anrhydedd 
(Model B) 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

4 blynedd 6 blynedd Cyfanswm o 480 
120 ar Lefel 3/4 
120 ar Lefel 4 
120 ar Lefel 5 
120 ar Lefel 6 

240 
Gradd Anrhydedd 
(Model B) 
Astudiaeth Ran Amser 

8 blynedd 12 mlynedd 

Tystysgrif Raddedig 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

6 mis 2 flynedd  
60 ar Lefel 6 40 

Tystysgrif Raddedig 
Astudiaeth Ran Amser 2 flynedd  4 blynedd 

Diploma Graddedig 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

Blwyddyn 2 flynedd 
120 ar Lefel 6 80 

Diploma Graddedig 
Astudiaeth Ran Amser 3 blynedd  5 mlynedd 

Gradd Meistr 
Integredig  
Astudiaeth Lawn 
Amser 

4 blynedd 6 blynedd 
Cyfanswm o 480 

120 ar Lefel 4 
120 ar Lefel 5 
120 ar Lefel 6 
120 ar Lefel 7 

 

240 

Gradd Meistr 
Integredig  
Astudiaeth Ran Amser 

8 mlynedd 12 mlynedd 

 
* Yn achos HNC, mae’r gwerthoedd a roddir yn y tabl o ran y cyfnod astudio arferol a’r 
uchafswm cyfnod astudio yn seiliedig ar y rhaglen HNC 120 credyd. Dylid cynyddu’r cyfnodau 
pro-rata os yw’r nifer o gredydau yn fwy na 120. 
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(13) Rhaglenni Ôl-raddedig 

 
Rhaglen y 
cofrestrwyd arni  

Cyfnod 
Astudio 
Arferol 

Uchafswm 
Cyfnod 
Astudio 

Isafswm 
gofynion 
credyd 

Uchafswm 
Credydau y 
gellir eu 
Trosglwyddo  

Tystysgrif Dechnegol y 
Brifysgol  
Astudiaeth Ran-amser 

Blwyddyn 2 flynedd 

Cyfanswm o 40 
Credyd  

40 ar Lefel 7 
 

30 

Tystysgrif Cyn-Feistr  
Astudiaeth Lawn 
Amser 

6 mis 24 mis 60 ar Lefel 6 0 

Diploma Cyn-Feistr  
Astudiaeth Lawn 
Amser  

12 mis 24 mis 120 ar Lefel 6 0 

Tystysgrif Ôl-raddedig  
Astudiaeth Lawn 
Amser 

6 mis 12 mis  

60 ar Lefel 7 40 
Tystysgrif Ôl-raddedig  
Astudiaeth Ran Amser 

12 mis 24 mis 

Diploma Ôl-raddedig 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

12 mis 24 mis 

120 ar Lefel 7 80 
Diploma Ôl-raddedig 
Astudiaeth Ran Amser 

24 mis  60 mis 

Gradd Meistr 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

18 mis 36 mis 
180 ar Lefel 7 120 

Gradd Meistr 
Astudiaeth Ran Amser 

36 mis  72 mis 

Gradd Meistr yn y 
Celfyddydau Cain 
Astudiaeth Lawn 
Amser 

24 mis 36 mis 

240 ar Lefel 7 120 
Gradd Meistr yn y 
Celfyddydau Cain 
Astudiaeth Ran Amser 

48 mis  64 mis 
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(14) Rhaglenni TAR, ProfGCE a PCE 
 

Rhaglen y 
cofrestrwyd arni  

Cyfnod 
Astudio Arferol 

Uchafswm 
Cyfnod 
Astudio 

Isafswm 
gofynion 
credyd 

Uchafswm 
Credydau y 
gellir eu 
Trosglwyddo  

Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion (TAR) 
Cynradd / Uwchradd 
gyda SAC 
Astudiaeth Lawn 
Amser  

Blwyddyn 
 

2 flynedd 
 

Cyfanswm o 
120 

60 ar Lefel 6 
60 ar Lefel 7 

0 

Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg (ProfGCE) 
Cynradd / Uwchradd 
gyda SAC  
Astudiaeth Lawn 
Amser  

Blwyddyn 2 flynedd 120 ar Lefel 6 0 

Tystysgrif Broffesiynol 
mewn Addysg (PCE) 
Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol  
Astudiaeth Lawn 
Amser  

Blwyddyn 3 blynedd 

 
 

Cyfanswm o 
120 

60 ar Lefel 5 
60 ar Lefel 6 

 
 
 
 

 
 

80 
 
 
 
 

 

Tystysgrif Broffesiynol 
mewn Addysg (PCE) 
Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol  
Astudiaeth Ran Amser  

2 flynedd  6 blynedd 

Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg (ProfGCE)  
Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol  
Astudiaeth Lawn 
Amser 

Blwyddyn 3 blynedd 

120 ar Lefel 6 
 

80 
Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg  (ProfGCE) 
Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol  
Astudiaeth Ran Amser  

2 flynedd 6 blynedd 

Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion (TAR)  
Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol  
Astudiaeth Lawn 
Amser 

Blwyddyn 3 blynedd 

Cyfanswm o 
120 

60 ar Lefel 6 
60 ar Lefel 7 

 

80 
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Rhaglen y 
cofrestrwyd arni  

Cyfnod 
Astudio Arferol 

Uchafswm 
Cyfnod 
Astudio 

Isafswm 
gofynion 
credyd 

Uchafswm 
Credydau y 
gellir eu 
Trosglwyddo  

Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion (TAR)  
Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol  
Astudiaeth Ran Amser  

2 flynedd 6 blynedd 

 
(15) Gellir diffinio’r terfyn amser arferol trwy’r broses ddilysu, ond ni ddylai fod yn hwy na’r 

uchafswm cyfnod astudio am y rhaglen honno. Os yw’r terfyn amser arferol yn wahanol i’r hyn 
sydd wedi’i ragosod uchod, caiff hyn ei nodi’n glir yn y Ddogfen Rhaglen Derfynol.  

 
(16) Mewn egwyddor gellir defnyddio credydau lefel uwch yn lle credydau lefel is.  

 
(17) Yn achos pob un o ddyfarniadau’r Brifysgol, mae’n bosibl caniatáu i nifer bach o gredydau o’r 

lefel nesaf islaw lefel isaf y dyfarniad i gyfrif tuag at y dyfarniad, naill ai fel rhan o’r rhaglen 
astudio ddilysedig neu drwy drosglwyddo credyd i raglen astudio. Rhaid i lwfans o’r fath 
gydymffurfio â’r meini prawf yn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW) ac yn 
achos unrhyw drosglwyddo credyd byddai angen cymeradwyaeth y Bwrdd Cydnabod Dysgu 
Blaenorol a Dysgu Drwy Brofiadau (RPEL) ac Achredu. 
 

(18) Os caniateir trosglwyddo credydau, bydd y terfyn amser arferol a’r terfyn amser hwyaf yn 
gostwng pro-rata. 
 

(19) Yn achos pob un o’r cymwysterau, gellir dyfarnu cymhwyster ymadael i fyfyrwyr sydd wedi 
methu â chwblhau’r dyfarniad ar yr amod eu bod wedi cyflawni, o leiaf, ofynion arferol y 
dyfarniad ymadael hwnnw am astudio yn y Brifysgol.  

 
(20) Trwy gydol y bennod hon, mae’r cyfeiriad at y flwyddyn astudio yn berthnasol i fyfyrwyr llawn 

amser. Yn achos myfyrwyr rhan amser, bydd angen addasu’r cyfeiriadau hyn ar sail pro-rata.  
 

6.3.3 Gofynion Mynediad Penodol 
 

Cyn y gellir ystyried bod ymgeiswyr yn gymwys i gofrestru ar raglen astudio, mae'n rhaid 
iddynt fodloni gofynion mynediad penodol y rhaglen.  
 
Mae’r tabl isod yn amlinellu gofynion penodol ychwanegol ar gyfer dyfarniadau israddedig. 

 

Dyfarniad Cymwysterau gofynnol: Gofynion ychwanegol 
Gradd Anrhydedd 
Gradd Sylfaen 
Tystysgrif a Diploma Addysg 
Uwch 
HNC  
HND 
 

(a) Cymhwyster(au) Lefel 3 
sy'n bodloni graddau neu 
ofynion tariff UCAS y 
rhaglen; 

(b) profiad gwaith perthnasol 
(c) cyfweliad a/neu asesiad 

mynediad 
(d) portffolio (rhaglenni Celf) 
(e) clyweliad (rhaglenni 

Celfyddydau Perfformio) 
 
 

TGAU (Graddau A-C) mewn 
pynciau perthnasol (yn 
gymwys i rai rhaglenni’n 
unig) 
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Gradd Meistr Integredig (f) Cymhwyster(au) Lefel 3 
sy'n bodloni graddau neu 
ofynion tariff UCAS y 
rhaglen; 

(g) profiad gwaith perthnasol 
(h) cyfweliad a/neu asesiad 

mynediad 
(i) portffolio (rhaglenni Celf) 
(j) clyweliad (rhaglenni 

Celfyddydau Perfformio) 
 

 

 
Mae’r tabl isod yn amlinellu gofynion penodol ychwanegol ar gyfer dyfarniadau ôl-raddedig a 
addysgir.  

 

Dyfarniad Cymwysterau gofynnol: Gofynion ychwanegol 
Tystysgrif Cyn-Feistr a 
Diploma Cyn-Feistr1 

(a) gradd gyntaf;  
(b) cymhwyster anraddedig y 

barnwyd ei fod o safon briodol i 
ddibenion mynediad ar Lefel 6; 

(c) gofynion mynediad penodol y 
rhaglen 

 

Graddau Meistr (yn 
cynnwys Meistr yn y 
Celfyddydau Cain) 

 
 

(a) gradd gyntaf;  
(b) cymhwyster anraddedig y bernir 

ei fod o safon briodol i ddibenion 
mynediad ôl-raddedig; 

(c) gofynion mynediad penodol y 
rhaglen; 

(d) profiad proffesiynol perthnasol. 

 

Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg (ProfGCE)  a 
Thystysgrif Addysg i 
Raddedigion (TAR) 
Cynradd / Uwchradd 
gyda SAC 

gradd gyntaf   

Tystysgrif Broffesiynol 
mewn Addysg  

meddu ar gymhwyster Lefel 3  

Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg  (Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol) 
neu Dystysgrif Ôl-
raddedig mewn Addysg 
(Addysg a Hyfforddiant 
Ôl-orfodol) 

gradd gyntaf   
 

 

 
  

 
1  Lluniwyd Rhaglenni Cyn-Feistr yn bennaf fel cyrsiau i’w hastudio gan fyfyrwyr rhyngwladol cyn iddynt gael 
eu derbyn i’r Brifysgol.  Yn ychwanegol at wella safon iaith Saesneg ysgrifenedig a llafar y myfyrwyr, bydd y 
rhaglenni hyn yn rhoi cyflwyniad priodol i’r myfyrwyr i ofynion astudio addysg uwch ym Mhrydain ar lefel 
Meistr. 
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6.4 Cydnabod Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol a Chydnabod Dysgu Blaenorol drwy Brofiad 
(RPCL ac RPEL) 

 
Mae Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn dynodi’r broses a ddilynir gan y Brifysgol hon (a 
nifer o rai eraill) i gydnabod dysgu a gyflawnwyd gan unigolyn cyn dechrau ar raglen astudio. 
Weithiau gall myfyrwyr drosglwyddo credyd/gael credyd wedi’i ddyfarnu iddynt tuag at eu 
rhaglen astudio gyfredol, ac amlinellir y broses yn y Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) 
(gweler hefyd Bennod 11 o’r llawlyfr hwn).   

 
6.5 Dyfarniadau Israddedig a Addysgir 
 
6.5.1 Cyflwyniad 
 

(1) Mae’r adran hon yn rhoi manylion y gweithdrefnau asesu ar gyfer lefelau 3-6, ac ni ddylai 
groesddweud yr egwyddorion cyffredinol a geir yn y Polisi Asesu. Mae gan y Brifysgol 
gyfrifoldeb, a weithredir gan y Rheolwyr Rhaglenni, i sicrhau bod myfyrwyr yn llwyr ymwybodol 
o’r amodau y dylid eu cyflawni cyn y gellir gwneud dyfarniad.   

 
(2) Bydd myfyrwyr sy’n methu symud ymlaen i’r lefel nesaf neu sy’n methu cwblhau dyfarniad yn 

gymwys i dderbyn dyfarniad ymadael, ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion y dyfarniad 
hwnnw. 

 
(3) Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Brifysgol benderfynu defnyddio rheoliadau wrth gefn a 

weithredir i sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i symud ymlaen neu ennill dyfarniad yng ngoleuni’r 
amgylchiadau eithriadol hynny. Wrth ystyried rheoliadau wrth gefn, caiff cynrychiolwyr 
myfyrwyr eu cynnwys yn rhan o’r broses benderfynu. Nod rheoliadau wrth gefn y Brifysgol yw 
diogelu safonau gofynnol y Brifysgol a sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais annheg yn sgil 
digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol. Cyhoeddir rheoliadau dilyniant a dyfarnu wrth 
gefn y Brifysgol fel atodiad i’r bennod hon. Bydd y Brifysgol yn ystyried priodoldeb y rheoliadau 
wrth gefn a gall eu diwygio i fodloni anghenion yr amgylchiadau eithriadol wrth iddynt 
ddatblygu. Mewn amgylchiadau o’r fath bydd y Brifysgol yn hysbysu myfyrwyr yn ffurfiol am 
unrhyw newidiadau i reoliadau.  
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6.5.2 Dyfarniadau Israddedig 
Teitl y 
Dyfarniad 

Cyfanswm 
credydau 

Credydau fesul 
lefel 

Dyfarniad 
Ymadael 

Amodau neu 
Ddyfarniadau eraill 

Tystysgrif 
Credyd y 
Brifysgol 

40 40 credyd naill ai 
ar lefel 4, 5 neu 6 

Dim Dim 

Tystysgrif 
Dechnegol y 
Brifysgol  
 

40  

40 credyd  
naill ai ar lefel 4, 5, 
6 
 

Dim Dim 

Tystysgrif 
Sylfaen 

120 120 credyd ar 
Lefel 3 

Dim Dim 

Tystysgrif 
Addysg Uwch 

120 120 credyd ar 
Lefel 4 

Dim Dim 

Tystysgrif 
Genedlaethol 
Uwch (HNC) 

O  leiaf 120 Fel arfer 120 
credyd ar lefel 4 
a/neu 5 

Gall myfyriwr 
sydd wedi 
cofrestru ar 
raglen HNC sy’n 
cynnwys mwy 
na 120 credyd, 
ond sydd wedyn 
yn methu neu’n 
cael ei atal rhag 
cwblhau’r 
rhaglen, dderbyn 
Tystysgrif 
Addysg Uwch. 

Dyfernir Tystysgrif 
Cyrhaeddiad Pearson 
i bob myfyriwr HNC 
am gredydau a 
gwblhawyd yn 
llwyddiannus.  

Diploma Addysg 
Uwch 

240  Fel arfer 120 ar 
lefel 4, o leiaf 120 
ar lefel 5 

Tystysgrif 
Addysg Uwch 

Dim 

Diploma 
Cenedlaethol 
Uwch (HND) 

240 Fel arfer 120 ar 
lefel 4, o leiaf 120 
ar lefel 5 

HNC neu 
Dystysgrif 
Addysg Uwch 

Dyfernir Tystysgrif 
Cyrhaeddiad Pearson 
i bob myfyriwr HND 
am gredydau a 
gwblhawyd yn 
llwyddiannus. 

Gradd Sylfaen 240 Fel arfer 120 ar 
lefel 4 ac o leiaf 
120 ar lefel 5 

Tystysgrif 
Addysg Uwch 

Dyfernir cyfran o’r 
credydau am ddysgu 
yn y gweithle. Rhaid 
i’r gyfran, a 
gymeradwyir adeg 
dilysu, fod yn ddigon i 
alluogi myfyrwyr i 
ddangos defnydd 
llwyddiannus yn y 
gweithle o’r ystod o 
wybodaeth, sgiliau ac 
egwyddorion a 
ddysgwyd drwy gydol 
y rhaglen. 
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Gradd 
Anrhydedd 
(Model A) 

360 120 ar lefel 4  
120 ar lefel 5  
120 ar lefel 6  

Tystysgrif 
Addysg Uwch; 
Diploma Addysg 
Uwch 

Dim 

Gradd 
Anrhydedd 
(Model B) 

480 120 ar lefel 3 neu 
4 (Sylfaen) 
120 ar lefel 4  
120 ar lefel 5  
120 ar lefel 6  

Tystysgrif 
Addysg Uwch; 
Diploma Addysg 
Uwch 
 

Dim 

Tystysgrif 
Raddedig  

60 60 ar lefel 6  Dim Dim 

Diploma 
Graddedig 

120 120 ar lefel 6  Tystysgrif 
Raddedig  

Dim 

Gradd Meistr 
Integredig 

480 120 ar lefel 4  
120 ar lefel 5  
120 ar lefel 6  
120 ar lefel 7  

Tystysgrif 
Addysg Uwch; 
Diploma Addysg 
Uwch; Gradd 
Anrhydedd; 
Tystysgrif  
Ôl-raddedig 

Mae disgwyl i fyfyrwyr 
fel arfer gwblhau 
traethawd hir neu 
brosiect ar Lefel 7 
sy’n werth o leiaf 60 
credyd.  

 
6.5.3 Rheolau ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu: Israddedig 
 
6.5.3.1 Cyflwyniad 

 
(1) Caiff perfformiad myfyrwyr ei fonitro trwy gydol y flwyddyn academaidd, a’i adolygu gan 

Fwrdd Arholi o leiaf unwaith bob blwyddyn academaidd. Lle bo hynny’n briodol, mae hyn yn 
cynnwys penderfynu a ydynt yn gwneud neu wedi gwneud cynnydd digonol i symud ymlaen 
i’r lefel astudio nesaf. Y term a ddefnyddir i ddisgrifio symud ymlaen o un lefel i’r nesaf yw 
dilyniant. Ar ddiwedd y lefel olaf o astudiaeth, adolygir y cynnydd i weld a ellir dyfarnu’r 
dyfarniad priodol. 

 
6.5.3.2 Prosesu Marciau 

 
(1) Dylai’r holl gyfrifiadau rhifiadol yn ymwneud â marciau asesu gael eu gwneud gan y System 

Cofnodion Myfyrwyr yn ganolog. Ar gyfer modylau sydd â mwy gan un elfen asesu, dylid 
cyflwyno’r marciau unigol ar ffurf canrannau. Dylid cyflwyno’r holl farciau fel rhifau cyfan. 
 

(2) Weithiau mae marc unigol yn deillio o fwy nag un gweithgaredd asesu (er enghraifft, portffolio 
o waith neu arholiad). Mewn achosion o’r fath, dylai’r marc unigol ddeillio o adio’r marciau 
am bob gweithgaredd yn hytrach na chyfrifo cyfartaledd. 
 

(3) Mae’r marc terfynol am fodwl yn cael ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf er mwyn penderfynu 
a yw myfyriwr wedi pasio’r modwl, gwneud pob penderfyniad arall yn ymwneud â dilyniant 
yn cynnwys esgusodi methiannau, a chyfrifiadau ar gyfer pennu dosbarth dyfarniad, a phob 
penderfyniad arall yn ymwneud â dosbarth dyfarniad. 

 
6.5.3.3 Rheolau Cyffredinol yn ymwneud â Dilyniant a Dyfarnu 
 

(1) 40% yw’r marc pasio ar gyfer modwl.   
 
(2) Gall rhai rhaglenni gynnwys cyfran o gredydau lle mae canlyniad y modwl yn cael ei gofnodi 

fel gradd yn hytrach na marc. Ym mhob un o’r modylau hyn, bydd Llwyddo neu ganlyniad 
gwell yn cyfrif fel 40% o leiaf er mwyn penderfynu ynghylch dilyniant. 

(3) Bydd myfyriwr sy’n ennill 120 credyd ar lefel astudio benodol fel arfer yn sicrhau dilyniant i’r 
lefel astudio nesaf. 
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(4) Bydd modylau a fethwyd gwerth hyd at uchafswm o 20 credyd yn cael eu hesgusodi ar bob 
lefel astudio yn amodol ar fodloni’r amodau canlynol. Caniateir esgusodi methiannau er 
mwyn sicrhau dilyniant neu gael dyfarniad yn unig. Ni ellir esgusodi credydau a fethwyd oni 
bai bod y myfyriwr wedi ennill o leiaf 100 o gredydau ar y lefel astudio honno. Gellir esgusodi 
modylau a fethwyd dan yr amgylchiadau canlynol yn unig: 

 
• nid ydynt yn fodylau craidd ar gyfer rhaglen astudio’r myfyriwr; 
• mae’r myfyriwr wedi cael marc o 30% o leiaf am y modwl; 

 
Mae myfyrwyr yn derbyn y credydau am fodylau a esgusodwyd. 

 
(5) Ar gyfer rhaglenni a ddilyswyd i gynnig Lefel 4 gyda modylau Llwyddo/Methu: 

• bydd myfyrwyr yn gymwys ar gyfer esgusodi ar ddiwedd Lefel 4 os ydynt wedi rhoi cynnig 
ar bob elfen asesu (defnyddir cod i wahaniaethu rhwng methu/heb roi cynnig arni);  

• mewn modylau sydd â mwy nag un elfen asesu, rhaid i fyfyrwyr roi cynnig ar a phasio pob 
elfen asesu er mwyn llwyddo yn y modwl yn gyffredinol. 

 
(6) Bydd myfyriwr sy’n cwblhau o leiaf 120 credyd yn llwyddiannus mewn modylau Lefel 6 ar  y 

lefel olaf o astudiaeth ar raglen Gradd Anrhydedd, ac sydd heb unrhyw gredydau heb eu 
cwblhau ar unrhyw Lefel flaenorol,  yn gymwys yn awtomatig i gael ei ystyried ar gyfer Gradd 
Anrhydedd. 

 
(7) Yn achos myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen Meistr Integredig: Er mwyn sicrhau dilyniant 

o Lefel 5 i Lefel 6 rhaid i fyfyriwr sicrhau marc cyfartalog terfynol o 50% o leiaf am y marciau 
gorau mewn o leiaf 100 o gredydau ar Lefel 5. Er mwyn sicrhau dilyniant o Lefel 6 i Lefel 7 
rhaid i fyfyriwr sicrhau marc cyfartalog terfynol o 55% o leiaf am y marciau gorau mewn o 
leiaf 100 o gredydau ar Lefel 5 ac am y marciau gorau mewn o leiaf 100 o gredydau ar Lefel 
6 (gyda modylau Lefel 5 yn cael pwysiad o 1 a modylau Lefel 6 yn cael pwysiad o 2). 

 
a. Mae’n bosibl y caniateir i fyfyrwyr sy’n methu â bodloni’r gofynion ychwanegol ar gyfer 

sicrhau dilyniant drosglwyddo i Radd Anrhydedd briodol neu fod yn gymwys i dderbyn 
dyfarniad ymadael. 

 
(8) Ym mhob Rhaglen Astudio, gellir dynodi modylau yn fodylau craidd a/neu fodylau pasio pob 

elfen y mae’n rhaid llwyddo ynddynt cyn y gall myfyriwr dderbyn credyd am y modwl.  
 
(9)  Ni chaiff myfyriwr fel arfer ei ailasesu mewn unrhyw fodwl neu uned asesu yr enillwyd marc 

pasio amdano eisoes. Os bydd myfyriwr yn gofyn am gyfle i gael ei ailasesu mewn modwl a 
esgusodwyd, gellir caniatáu iddo ef/hi wneud hynny, yn ôl disgresiwn y Bwrdd Arholi. Rhaid 
gwneud ceisiadau am ailasesiad mewn modylau a esgusodwyd cyn cwblhau’r rhaglen 
astudio. 

 
(10)  Gellir dyfarnu Tystysgrif Addysg Uwch yn ddyfarniad ymadael i fyfyriwr sydd wedi ennill 120 

credyd ar Lefel 4 neu uwch ond sy’n methu neu sy’n cael ei atal rhag symud ymlaen i’r lefel 
astudio nesaf. 

 
(11)  Gellir dyfarnu Diploma Addysg Uwch yn ddyfarniad ymadael i fyfyriwr sydd wedi ennill 240 

credyd, gydag o leiaf 120 ohonynt ar Lefel 5 neu uwch a’r gweddill ar Lefel 4 neu uwch, ond 
sy’n methu neu’n cael ei atal rhag symud ymlaen i Lefel 6. 
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6.5.3.4 Methiant ac Adfer Methiant 
  

(1) Gellir caniatáu uchafswm o ddau gyfle i fyfyriwr gael ei ailasesu mewn unrhyw fodwl.   
 
(2) Fel arfer, os bydd myfyriwr yn methu â chwblhau modwl ac wedi defnyddio pob un o’i 

gyfleoedd ailasesu ac nid yw’r modwl yn gymwys ar gyfer esgusodi, byddai’n rhaid i’r 
myfyriwr dynnu’n ôl o’r rhaglen. 

 
(3) Ni chaniateir mwy nag un cyfle i fyfyriwr ail-wneud lefel astudio gyfan, oni bai bod yr ail-

wneud ddim yn cael ei ystyried yn ail gynnig, yn sgil Amgylchiadau Lliniarol. Yn ôl disgresiwn 
y Bwrdd Arholi, gellir caniatáu i fyfyriwr sy’n methu cwblhau lefel astudio ar yr ail gyfle adfer 
modylau a fethwyd trwy ail-wneud modylau penodol neu gael ei ailasesu yn yr elfennau o’r 
asesiad a fethwyd, os nad yw hynny’n torri amodau paragraff 6.5.3.4 (1). 

 
(4) Gall Bwrdd Arholi benderfynu ar sefyllfa adfer myfyriwr nad yw wedi cyrraedd diwedd lefel, 

ond sydd wedi methu modwl/modylau a gwblhawyd a/neu sydd heb roi cynnig ar elfen asesu 
modwl/modylau nas cwblhawyd. Ystyriaeth allweddol yw bod angen i’r penderfyniad fod er 
budd gorau’r myfyrwyr ac i sicrhau cysondeb a chydraddoldeb ar draws y garfan. 

 
Fel arfer dilynir y gweithdrefnau canlynol: 

 
1. Ar gyfer myfyrwyr sydd ag 20 credyd neu lai i’w hadfer: 

a) Bydd unrhyw fyfyrwyr sydd ag 20 credyd neu lai i’w hadfer yn cael cynnig cyfle i ail-
wneud/ailsefyll elfennau/gwneud modwl arall yn ystod y tymor nesaf, i’w hystyried 
yn y Bwrdd Arholi nesaf. 

2. Ar gyfer myfyrwyr sydd â mwy nag 20 credyd i’w hadfer: 
a) Fel arfer bydd unrhyw fyfyrwyr sydd â mwy nag 20 credyd i’w hadfer yn cael cynnig 

cyfle i ail-wneud/ail-sefyll elfennau hyd at uchafswm o 40 credyd yn ystod y tymor 
nesaf, i’w hystyried yn y Bwrdd Arholi nesaf. Bydd unrhyw gredydau sy’n weddill yn 
cael eu cynnig ar ffurf ail-wneud/ailsefyll elfennau/gwneud modwl arall ar y cyfle 
nesaf sydd ar gael, gyda’r holl gredydau sy’n weddill yn cael eu cynnig i’w hadfer ar 
ddiwedd lefel astudio’r myfyriwr. Fel arfer penderfynir ar y credydau a gynigir i’w 
hadfer ar sail yr egwyddorion canlynol:  
i. Rhoddir blaenoriaeth i adfer modwl llawn dros adfer elfennau o nifer o fodylau. 
ii. Rhoddir blaenoriaeth i adfer trwy ail-wneud elfennau dros adfer trwy ail-sefyll.  
iii. Os oes angen ail-wneud nifer o fodylau llawn i’w hadfer, cynigir y modwl lle 

cafodd y myfyriwr y marciau uchaf.   
iv. Rhoddir blaenoriaeth i adfer elfennau a fethwyd oedd wedi’u hail-wneud a/neu’u 

hail-sefyll dros adfer gwaith cynnig cyntaf.  
 

3. Ar gyfer myfyrwyr sydd â gwaith yn dal i gael ei archwilio am Gamymddwyn 
Academaidd:  
a) Yn achos myfyrwyr sydd ag un elfen neu fwy sy’n cael ei archwilio am Gamymddwyn 

Academaidd mewn modwl, ni chynigir cyfle iddynt adfer elfennau eraill o fewn y 
modwl hwnnw tan i’r ymchwiliad ddod i ben. Gellir cynnig adfer elfennau o fodylau 
eraill ar sail yr egwyddorion uchod. 

4. Yn achos myfyrwyr sydd â mwy na 40 credyd i’w hadfer, dylai eu sefyllfa adfer gael ei 
ystyried yn y Bwrdd Arholi ar ddiwedd y lefel.   

 
(5) Bydd  sefyllfa adfer myfyriwr sydd, ar ddiwedd lefel astudio, wedi methu â bodloni’r meini prawf 

ar gyfer dilyniant neu ddyfarnu yn cael ei benderfynu gan y Bwrdd Arholi perthnasol,  gan 
ddilyn y canllawiau canlynol fel arfer: 
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(a) Os bydd myfyriwr wedi methu elfennau asesu gwerth 20 credyd neu gyfwerth yn nhermau 
oriau astudio tybiannol, gellir caniatáu i’r myfyriwr, yn ôl disgresiwn y Bwrdd, symud 
ymlaen i’r lefel nesaf yn amodol.   

(b) Mewn achosion o’r fath rhaid i’r myfyriwr naill ai adfer y methiant, neu ennill credyd 
cyfwerth mewn modwl gwahanol yn ddiweddarach, yn amodol ar gydsyniad y Rheolwr 
Rhaglen perthnasol.  

(c) Ni fydd myfyriwr yn gymwys i gael ei ystyried am ddyfarniad tan iddo ef/hi ennill y credyd. 
Wrth fesur cywerthedd, byddai’r gyfran o’r credyd a fethwyd yn cyfateb i uchafswm 
tybiannol o 200 awr o waith er mwyn cwblhau’n llwyddiannus. Gall Bwrdd Arholi 
weithredu’r rheol hon dim ond: 
 

i. os yw’r myfyriwr wedi llwyddo ym mhob modwl arall ar y lefel astudio dan sylw; 
ii. os nad oedd unrhyw fodwl a fethwyd yn fodwl craidd ar y rhaglen benodol honno. 

 
Ni chaniateir i fyfyrwyr symud ymlaen i Lefel 6 heb fod wedi cwblhau Lefel 4 yn 
llwyddiannus. 

 
(d) Os bydd myfyriwr wedi methu modylau gwerth 60 credyd tybiannol neu lai, bydd y 

myfyriwr fel arfer yn cael ei ailasesu yn yr elfennau asesu a fethwyd o fewn rhai neu bob 
un o’r modylau a fethwyd, yn ystod y cyfnod asesu priodol nesaf, yn unol â phenderfyniad 
y Bwrdd Arholi perthnasol.  Wrth benderfynu a ddylai myfyriwr gael ei ailasesu mewn rhai 
neu bob un o’r elfennau asesu a fethwyd, dylai’r Bwrdd Arholi ystyried proffil cyffredinol y 
myfyriwr a’r posibilrwydd o esgusodi methiannau a/neu ddilyniant amodol.  

 
(e) Os bydd myfyriwr wedi methu modylau gwerth mwy na 60 credyd tybiannol, bydd y 

myfyriwr fel arfer yn gorfod ail-wneud y modylau a fethwyd, ac eithrio mewn achosion lle 
mae myfyriwr wedi methu pob modwl mewn lefel. Yn yr achos hwn, yn ôl disgresiwn y 
Bwrdd Arholi, mae’n bosibl y bydd yn ofynnol i’r myfyriwr dynnu’n ôl o’r rhaglen, ond gall 
fod yn gymwys am ddyfarniad ymadael. Er gwaethaf paragraff 6.5.3.3 (7), os yw’n ofynnol 
i fyfyriwr ail-wneud modylau a fethwyd, mae’n bosibl y bydd yn ofynnol i’r myfyriwr 
ail-wneud y lefel astudio gyfan os nad yw’n briodol, oherwydd natur a strwythur y rhaglen, 
i ail-wneud modylau unigol.   
 

(6) Ym mhob achos, os yw myfyriwr wedi methu modwl/modylau nad ydynt yn gymwys ar gyfer 
esgusodi methiant, ac nid yw’r myfyriwr wedi gwneud ymdrech i fynd i’r afael â’r rhaglen 
astudio a/neu wedi methu rhoi cynnig ar y rhan fwyaf o’r elfennau mewn modylau o fewn y 
Semestr/Tymor cyfredol, gall y Bwrdd Arholi benderfynu na ddylid caniatáu i’r myfyriwr gael ei 
ailasesu a dylid ei gwneud yn ofynnol iddo dynnu’n ôl o’r rhaglen. 

 
(7) Os ailasesir myfyriwr mewn modwl a fethwyd sydd ag un elfen asesu yn unig, pennir uchafswm 

o 40% am y modwl (h.y. capio’r marc).  Asesir y gwaith yn y ffordd arferol gan ddefnyddio’r 
ystod lawn o farciau. Fodd bynnag, os yw’r marc a enillir yn uwch na 40%, marc o 40% fydd 
yn ymddangos mewn gwirionedd ar drawsgrifiad y myfyriwr a dyna a ddefnyddir i bennu 
dosbarth dyfarniad. 

 
(8) Os ailasesir myfyriwr mewn modwl a fethwyd sydd â mwy nag un elfen asesu, pennir 

uchafswm o 40% am yr elfen a fethwyd yn yr asesiad (h.y. capio’r marc).  Asesir y gwaith yn 
y ffordd arferol gan ddefnyddio’r ystod lawn o farciau. Fodd bynnag, os yw’r marc a enillir yn 
uwch na 40%, marc o 40% a ddefnyddir mewn gwirionedd i gyfrifo’r marc terfynol am y modwl. 
Marc o 40% fydd yn ymddangos ar drawsgrifiad y myfyriwr a dyna a ddefnyddir i bennu 
dosbarth dyfarniad. Mewn achosion o’r fath, os na fydd y myfyriwr wedi methu pob elfen, 
mae’n bosibl felly ennill marc terfynol o fwy na 40%. 
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(9) Caniateir i fyfyriwr sydd wedi cael ceisiadau i gael ei ailasesu heb gosb wedi’u cadarnhau, o 
ganlyniad i brosesau amgylchiadau esgusodol, gael ei ailasesu yn ystod y cyfnod asesu 
priodol nesaf, heb gosb ychwanegol o ran capio marciau neu’r nifer o gyfleoedd asesu a 
ganiateir.   

 
(10) At ddibenion penderfynu ar sefyllfa adfer myfyriwr o ran credydau tybiannol neu wirioneddol 

sydd wedi’u cwblhau, bydd ceisiadau am amgylchiadau esgusodol a gadarnhawyd yn cael eu 
hystyried yn yr un modd â phe bai’r elfen berthnasol wedi’i methu ond heb gymhwyso cosb o 
ran capio marciau neu’r nifer o gyfleoedd asesu a ganiateir. 

 
(11) Gall myfyrwyr sydd, ym marn y Brifysgol, heb fynd i’r afael â’u hastudiaethau yn unol â’r 

Polisi  Presenoldeb gael eu gofyn gan y Bwrdd Arholi priodol i adael heb gynnig cyfle i ailsefyll.  
 

(12) Rhaid ystyried y meini prawf canlynol cyn y caniateir cyfle i fyfyriwr ail-wneud modwl neu ail-
wneud lefel: 
 
• byddai’r myfyriwr yn gallu cwblhau’r dyfarniad o fewn y cyfnod amser penodedig; 
• mae’r myfyriwr wedi gwneud ymdrech i gwblhau gofynion y Rhaglen Astudio; 
• mae’r myfyriwr at ei gilydd wedi ymgysylltu’n foddhaol â’r Rhaglen Astudio; 
• mae’r myfyriwr wedi mynd i’r afael â gweithdrefnau’r Brifysgol ar gyfer amgylchiadau 

lliniarol lle bo’n briodol; 
• mae’r myfyriwr yn cytuno i gymryd unrhyw gamau a ystyrir yn angenrheidiol gan y Tîm 

Rhaglen i arddangos ei barodrwydd i fynd i’r afael â’r Rhaglen Astudio; 
• mae’n rhesymol debygol y byddai’r myfyriwr yn llwyddiannus; 
• nid yw hyn yn rhoi mantais neu anfantais annheg i’r myfyriwr. 

  
(13) Mae’n rhaid i fyfyriwr sy’n gorfod ail-wneud modylau a fethwyd gytuno i fforffedu unrhyw 

farciau a chredyd a enillwyd eisoes am y modylau sydd i’w hail-wneud.  
a. Rhaid i fyfyriwr sy’n gorfod ail-wneud y lefel astudio gyfan gytuno i fforffedu’r holl farciau 

a’r credyd a enillwyd eisoes am y lefel astudio honno. Ni ellir defnyddio’r marciau a 
fforffedwyd maes o law i bennu dosbarth gradd myfyriwr neu i ddyfarnu credyd.  

b. Mewn achos lle caniateir i fyfyriwr ail-wneud modwl neu ail-wneud lefel astudio gyfan, 
rhaid i’r Bwrdd Arholi perthnasol ddarparu cyfarwyddyd clir o ran a ddylid capio’r marciau 
am y modylau sy’n cael eu hail-wneud. Fel arfer caiff marciau eu capio dim ond mewn 
achosion lle gostyngwyd y marciau’n flaenorol yn sgil achos o Gamymddwyn Academaidd 
a dderbyniwyd neu a brofwyd. 

 
(14) Yn achos myfyriwr sy’n gorfod ail-wneud Lefel 4 yn unol â phenderfyniad Bwrdd Arholi, gall 

fod yn ofynnol i’r myfyriwr drosglwyddo i ddyfarniad Tystysgrif Addysg Uwch neu ddyfarniad 
is priodol. 

 
(15) Yn achos hyfforddeion y BA Addysg Gynradd, ni fydd yn ofynnol fel arfer i fyfyriwr sy’n ail-

wneud lefel astudio gyfan fforffedu’r credyd a gafwyd am y modylau Profiadau Addysgu 
Proffesiynol. 

 
(16) Bydd myfyrwyr sy’n cael cynnig ail-wneud modylau neu lefelau astudio a fethwyd yn gwneud 

hynny fel pe bai am y tro cyntaf.  
 

(17) Yn amodol ar gymeradwyaeth y Rheolwr Rhaglen, gall myfyriwr gofrestru ar fodwl arall sydd 
yn rhan o’r un rhaglen astudio ddilysedig ar yr un lefel a chyda’r un gwerth credyd â’r modwl 
a fethwyd, a chwblhau’r modwl hwnnw yn lle’r un gwreiddiol. Mewn achosion o’r fath asesir y 
modwl arall dan yr un amodau â’r modwl gwreiddiol, yn cynnwys capio marciau o bosibl.  

(18) Yn achos myfyriwr ar raglen sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol neu sy’n atebol i awdurdod 
penodol ag awdurdodaeth, sy’n methu â bodloni unrhyw ofynion ychwanegol perthnasol a 
nodwyd, mae’n bosibl y caiff ei atal rhag symud ymlaen i’r lefel nesaf, neu gall fod yn ofynnol 
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iddo ef/hi dynnu’n ôl o’r rhaglen. Mae’n bosibl y bydd y Bwrdd Arholi perthnasol yn cynnig 
cymhwyster ymadael i fyfyriwr o’r fath. 
 

(19) Weithiau mae’r rheoliadau dilyniant ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol 
neu sy’n atebol i awdurdod penodol ag awdurdodaeth yn wahanol i reolau cyffredinol y 
Brifysgol ar ddilyniant. Mewn achosion o’r fath mae’n bosibl y bydd Rheoliadau’r Corff 
Proffesiynol a/neu ofynion yr awdurdod ag awdurdodaeth yn cael blaenoriaeth dros y 
rheoliadau cyffredinol ar ddilyniant, ar yr amod eu bod yn bodloni’r safonau sy’n ofynnol gan 
y Brifysgol ar gyfer ei dyfarniadau. Nodir y flaenoriaeth hon yn ystod y broses ddilysu. 

 
6.5.4. Cyflwyno Marciau 
 
6.5.4.1 Dangosyddion Perfformiad 

(1) Wrth benderfynu ar faterion dilyniant, bydd y Byrddau Arholi yn derbyn gan y Gofrestrfa holl 
farciau’r asesiadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn academaidd gan ddefnyddio’r 
dangosyddion a gytunwyd gyda’r Gofrestrfa.  

 
6.5.4.2 Datgelu marciau 
 

(1) Gwahaniaethir rhwng marciau amodol a marciau wedi’u cymeradwyo.  Marciau wedi’u 
cymeradwyo yw’r rheiny a gytunwyd gan y Bwrdd Arholi priodol.  

 
(2) Caiff y myfyrwyr wybod eu marciau i gyd, naill ai yn ystod neu ar ddiwedd y sesiwn academaidd 

fel sy’n briodol. Mae unrhyw farciau a ryddheir cyn iddynt gael eu cymeradwyo’n ffurfiol gan 
Fwrdd Arholi yn rhai amodol.  

 
6.5.5. Rheoliadau’n ymwneud â Dosbarth Dyfarniadau Israddedig 
 

Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i’r holl raglenni Israddedig.  
 

(1) Mae’r Brifysgol yn penderfynu ar y dosbarth gradd terfynol ar sail cyrhaeddiad myfyriwr adeg 
ymadael yn ogystal â’i berfformiad dros amser. 

 
(2) Weithiau mae’r rheoliadau dyfarnu ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol 

yn wahanol i reoliadau dyfarnu cyffredinol y Brifysgol. Mewn achosion o’r fath, mae’n bosibl y 
bydd Rheoliadau’r Corff Proffesiynol yn cael blaenoriaeth dros y rheoliadau dyfarnu cyffredinol 
ar yr amod eu bod yn bodloni’r safonau sy’n ofynnol gan y Brifysgol ar gyfer ei dyfarniadau. 
Nodir y flaenoriaeth hon yn ystod y broses ddilysu 

 
(3) Fel arfer, bydd dosbarth gradd terfynol myfyriwr ar gyfer gradd Meistr Integredig neu Radd 

Anrhydedd yn cael ei benderfynu ar sail ei farc cyfartalog terfynol a gyfrifir gan ddefnyddio’r 
terfynau dosbarth canlynol: 

 
Dosbarth I   70% neu fwy 
Dosbarth II (i)   60% hyd at ond heb gynnwys 70% 
Dosbarth II (ii)   50% hyd at ond heb gynnwys 60% 
Dosbarth III   40% hyd at ond heb gynnwys 50% 
Lefel Gradd Gyffredin  o leiaf 35%  
 

(4) Fel arfer, bydd dosbarth dyfarniad terfynol myfyriwr ar gyfer HNC, HND, Tystysgrif a Diploma 
AU, a Thystysgrifau a Diplomâu Graddedig (a rhaglenni tebyg) yn cael ei benderfynu ar sail ei 
farc cyfartalog terfynol a gyfrifir gan ddefnyddio’r terfynau dosbarth canlynol: 

   Rhagoriaeth    70% neu fwy 
   Teilyngdod   60% hyd at ond heb gynnwys 70% 
   Llwyddo    40% hyd at ond heb gynnwys 60% 
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(5) Mae’r marc terfynol am fodwl yn cael ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf er mwyn cyfrifo’r marc 

cyfartalog terfynol ar gyfer pennu dosbarth dyfarniad, a phob penderfyniad arall yn ymwneud 
â dosbarth dyfarniad. 

(6) Mae’r marc cyfartalog terfynol yn cael ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf er mwyn pennu 
dosbarth dyfarniad, a phob penderfyniad arall yn ymwneud â dosbarth dyfarniad. 

 
(7) Ni fydd marciau am gredydau y mae myfyriwr wedi’u trosglwyddo yn dilyn astudiaeth mewn 

sefydliad gwahanol, neu y mae wedi’u hennill am ddysgu trwy brofiad, yn cyfrannu at gyfrifo’r 
marc cyfartalog terfynol.  

 
(8) Os caniateir trosglwyddo’r uchafswm o gredydau ar ôl astudio yn rhywle arall, bydd dosbarth 

y dyfarniad yn seiliedig ar y modylau a astudiwyd yn y Brifysgol.   
 
(9) Gellir barnu bod myfyriwr yn ffiniol os yw ei farc cyfartalog terfynol yn ddim mwy na 2 bwynt 

canran yn is na’r ffin rhwng dau ddosbarth, (h.y. dim is na 68% ar gyfer Dosbarth I, dim is na 
58% ar gyfer Dosbarth II (i) ac ati). Gweithredir egwyddor cyrhaeddiad adeg ymadael (exit 
velocity) ar broffil pob myfyriwr ffiniol er mwyn penderfynu ar y dosbarth. 

 
(10) Yn achos myfyriwr ffiniol, tybir bod y canlyniad yn yr uchaf o’r ddau ddosbarth oddeutu’r ffin 

os dyfarnwyd marciau talgrynedig uwchlaw’r ffin am o leiaf hanner y credydau lefel uchaf a 
ddefnyddiwyd i gyfrifo’r marc cyfartalog terfynol. 

 
(11) Mae dulliau o gyfrifo’r marc cyfartalog i ddibenion Pennu Dosbarth Dyfarniad wedi’u nodi yn y 

tabl canlynol. 
 

Dyfarniad Dull Un: Cyfartaledd Pwysol 
Terfynol  

Dull Dau: Cyfartaledd ar y 
Lefel Uchaf 

Tystysgrif Credyd y 
Brifysgol 

Diddosbarth  Diddosbarth 

Tystysgrif Dechnegol y 
Brifysgol 

Diddosbarth Diddosbarth 

Tystysgrif Sylfaen Diddosbarth Diddosbarth 
Tystysgrif Addysg Uwch  Cyfartaledd y 100 credyd 

gorau ar lefel 4 neu uwch2 
Tystysgrif Genedlaethol 
Uwch (HNC) 

 Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 4 neu uwch 

Diploma Addysg Uwch  Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 5 neu uwch 

Diploma Cenedlaethol 
Uwch (HND) 

 Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 5 neu uwch 

Gradd Sylfaen  Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 5 neu uwch 

Gradd Anrhydedd (Model 
A + B) 

Bydd y 100 credyd gorau ar 
Lefel 6 yn cael pwysiad o 2 
Bydd y 100 credyd gorau ar 
Lefel 5 yn cael pwysiad o 1 

Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 6 neu uwch 

Tystysgrif Raddedig   Cyfartaledd y 50 credyd 
gorau ar lefel 6 

Diploma Graddedig  Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 6  

 
2 Ni phennir dosbarth ar gyfer Tystysgrif AU a ddyfernir fel dyfarniad ymadael am raglenni â modylau Pasio/ 
Methu ar Lefel 4. 
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Gradd Meistr Integredig Bydd y marciau gorau mewn 
100 o gredydau ar Lefel 7 yn 
cael pwysiad o 3. 
Bydd y marciau gorau mewn 
100 o gredydau ar Lefel 6 yn 
cael pwysiad o 2. 
Bydd y marciau gorau mewn 
100 o gredydau ar Lefel 5 yn 
cael pwysiad o 1. 

Cyfartaledd y 100 credyd 
gorau ar lefel 7  

Atodiad Rheoliadau wrth 
Gefn  

Ar gyfer myfyrwyr a oedd ar 
Lefel 5 (Gradd Anrhydedd) 
neu Lefel 5 neu 6 (Gradd 
Meistr Integredig) yn 2020/21, 
at ddibenion eu dosbarth 
gradd defnyddir eu 80 credyd 
gorau yn hytrach na’u 100 
credyd gorau ar gyfer 
credydau a enillwyd yn ystod 
Blwyddyn Academaidd 
2020/21 oherwydd y 
rheoliadau wrth gefn oedd ar 
waith ar y pryd.  

 

 
6.5.6. Meini Prawf ar gyfer Gradd Gyffredin 
 

(1) Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen Gradd Anrhydedd ond nad ydynt yn llwyddo i ennill 
Gradd Anrhydedd, ac na chaniateir iddynt adfer eu methiant, dderbyn gradd Gyffredin heb 
anrhydedd ar yr amod eu bod wedi: 

• cofrestru ar eu gradd, a lle bo hynny’n briodol i amgylchiadau’r myfyrwyr, wedi gwneud 
ymdrech i gwblhau’r gofynion;  

• ennill marc cyfartalog terfynol o 35% o leiaf; 
• cwblhau o leiaf 60 credyd yn llwyddiannus ar Lefel 6. 

 
6.5.7. Trosi Gradd Gyffredin yn Radd Anrhydedd 
 

(1) Gellir ystyried bod graddedigion o’r Brifysgol a raddiodd gyda Gradd Gyffredin yn gymwys am 
Radd Anrhydedd ar yr amod eu bod: 

(a) wedi derbyn Gradd Gyffredin am astudiaeth flaenorol yn y Brifysgol mewn maes cytras; 
(b) wedi cwblhau o leiaf 60 credyd ychwanegol yn llwyddiannus ar Lefel 6 yn y Brifysgol, ar 

raglen astudio a gymeradwywyd, o fewn y terfynau amser ar gyfer graddau Anrhydedd 
(dylid cyfrifo’r amser a ganiateir i gwblhau’r rhaglen ar sail y dyfarniad cyfan gan gymryd 
i ystyriaeth yr amser a dreuliwyd ar y gwahanol foddau astudio a hyd y cyfnod yn y 
cyfamser rhwng dyfarnu’r radd Gyffredin a chofrestru i drosi i radd Anrhydedd); 

(c) yn nhyb yr arholwyr, ar ôl cwblhau’r credydau ychwanegol, wedi bodloni holl ofynion 
dyfarnu Gradd Anrhydedd, ynghyd ag unrhyw ofynion penodol sy’n arbennig i’r rhaglen 
dan sylw; 

(d) wedi cyflawni unrhyw amod(au) eraill a nodwyd gan y Brifysgol. 

(2) Ceidw’r Brifysgol yr hawl i gynyddu nifer y credydau ychwanegol y mae’n rhaid eu cwblhau 
er mwyn trosi Gradd Gyffredin yn Radd Anrhydedd ar sail ystyriaeth o’r canlynol: 

(a) yr amser sydd wedi mynd heibio ers dyfarnu’r Radd Gyffredin; 
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(b) i ba raddau mae’r rhaglen Radd Anrhydedd a geisir yn gydnaws â’r Radd Gyffredin a 
ddyfarnwyd eisoes. 

(3) Ni chaniateir i fyfyriwr sy’n dymuno trosi Gradd Gyffredin yn radd Anrhydedd drosglwyddo 
credydau o astudiaeth mewn sefydliad gwahanol trwy’r broses trosglwyddo credyd i ateb y 
gofynion o ran credydau ychwanegol. 

(4) Bydd yn ofynnol i fyfyriwr sy’n dymuno trosi Gradd Gyffredin yn Radd Anrhydedd ildio’r Radd 
Gyffredin a ddyfarnwyd yn flaenorol, a dychwelyd y dystysgrif gyfredol i’r Brifysgol cyn y 
rhoddir tystysgrif Gradd Anrhydedd. 

(5) Bydd dosbarth dyfarniad Anrhydedd myfyriwr sy’n dymuno trosi Gradd Gyffredin yn radd 
Anrhydedd yn seiliedig fel arfer ar Ddull Dau (Adran 6.3.4.2) gan ddefnyddio’r marciau gorau 
mewn o leiaf 100 o gredydau ar Lefel 6 yn unig. 

(6) Fodd bynnag, gellir penderfynu y byddai marciau o gredydau eraill a enillwyd yn flaenorol 
hefyd yn cyfrannu at y marc cyfartalog terfynol. Byddai angen i fanylion y credydau a fydd yn 
cyfrannu at y marc cyfartalog terfynol gael eu cytuno’n ffurfiol a’u cofnodi gan y Bwrdd RPEL 
adeg y cofrestru gwreiddiol. Dylai’r hyn a gytunir fod yn seiliedig ar argymhellion y 
Cyfarwyddwr Rhaglen i adlewyrchu’n briodol ddeilliannau dysgu’r rhaglen wrth bennu 
dosbarth y dyfarniad. 

(7) Yn achos myfyriwr â Gradd Gyffredin y mae’n ofynnol iddo ef/hi astudio mwy na 100 o 
gredydau ar Lefel 6 dan baragraff 6.3.6 (2), bydd dosbarth terfynol y radd yn seiliedig ar Ddull 
Dau (Adran 6.3.4.2) gan ddefnyddio’r marciau gorau mewn 100 o gredydau ar Lefel 6 yn 
unig a astudiwyd yn y Brifysgol. 

(8) O ran agweddau eraill, bydd yr astudiaeth a asesir yn dod o dan reoliadau’r Brifysgol ar gyfer 
Graddau Anrhydedd. 

 
6.6 Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir 
 
6.6.1 Cyflwyniad  
 

(1) Mae’r adran hon yn rhoi manylion y rheoliadau dilyniant a dyfarnu ar gyfer lefel 7. Mae 
hefyd yn cwmpasu'r rheoliadau ar gyfer yr elfen a addysgir o fewn Doethuriaethau 
Proffesiynol. Ymdrinnir â rheoliadau dyfarnu ar gyfer Rhan II o'r Doethuriaethau Proffesiynol 
ym Mhennod 8 o'r llawlyfr hwn. 

 
(2) Bydd myfyrwyr sy’n methu symud ymlaen i’r lefel nesaf neu sy’n methu cwblhau dyfarniad 

yn gymwys i dderbyn dyfarniad ymadael, ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion y dyfarniad 
hwnnw. 

 
(3) Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Brifysgol benderfynu defnyddio rheoliadau wrth gefn 

a weithredir i sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i symud ymlaen neu ennill dyfarniad yng 
ngoleuni’r amgylchiadau eithriadol hynny. Nod rheoliadau wrth gefn y Brifysgol yw diogelu 
safonau gofynnol y Brifysgol a sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais annheg yn sgil 
digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol. Cyhoeddir rheoliadau dilyniant a dyfarnu wrth 
gefn y Brifysgol fel atodiad i’r bennod hon. Bydd y Brifysgol yn ystyried priodoldeb y 
rheoliadau wrth gefn a gall eu diwygio i fodloni anghenion yr amgylchiadau eithriadol wrth 
iddynt ddatblygu. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd y Brifysgol yn hysbysu myfyrwyr yn 
ffurfiol am unrhyw newidiadau i reoliadau. 

 
6.6.2 Dyfarniadau Ôl-raddedig 
 

Teitl y 
Dyfarniad 

Cyfanswm 
credydau 

Credydau fesul 
lefel 

Dyfarniad 
Ymadael 

Amodau neu 
Ddyfarniadau eraill 
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Tystysgrif 
Dechnegol y 
Brifysgol 

40 40 ar lefel 7 Dim  Dim 

Tystysgrif Cyn-
Feistr 

60 60 ar lefel 6  Dim Dim 

Diploma Cyn-
Feistr 

120 120 ar lefel 6  Tystysgrif Cyn-
Feistr 

Dim 

Tystysgrif Ôl-
raddedig 

60 60 ar lefel 7  Dim Dim 

Diploma Ôl-
raddedig 

120 120 ar lefel 7  Tystysgrif Ôl-
raddedig 

Dim 

Gradd Meistr 180 180 ar lefel 7  Tystysgrif Ôl-
raddedig; 
Diploma Ôl-
raddedig 

Fel arfer 120 credyd 
a addysgir ar Lefel 7 
(Rhan I) a thraethawd 
hir neu brosiect 
gwerth 60 credyd ar 
Lefel 7 (Rhan II) 

Meistr yn y 
Celfyddydau 
Cain 

240 240 ar lefel 7  Tystysgrif Ôl-
raddedig; 
Diploma Ôl-
raddedig 

Fel arfer 120 credyd 
a addysgir ar Lefel 7 
(Rhan I), traethawd 
hir neu brosiect 
gwerth 60 credyd ar 
Lefel 7 (Rhan II), a 
phrosiect ymarferol 
gwerth 60 credyd ar 
Lefel 7 (Rhan III) 

 
6.6.3 Rheolau ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu: Ôl-raddedig 

 
6.6.3.1. Cyflwyniad 

(1) Caiff perfformiad myfyrwyr ei fonitro trwy gydol y flwyddyn academaidd, a’i adolygu gan 
Fwrdd Arholi o leiaf unwaith bob blwyddyn academaidd. Lle bo hynny’n briodol, mae hyn yn 
cynnwys penderfynu a ydynt yn gwneud neu wedi gwneud cynnydd digonol i symud ymlaen 
i ran nesaf yr astudiaeth. Ar ddiwedd y lefel olaf o astudiaeth, adolygir y cynnydd i weld a 
ellir dyfarnu’r dyfarniad priodol i’r myfyriwr. 

 
6.6.3.2. Prosesu Marciau 
 

(1) Dylai’r holl gyfrifiadau rhifiadol yn ymwneud â marciau asesu gael eu gwneud gan y System 
Cofnodion Myfyrwyr yn ganolog. Ar gyfer modylau sydd â mwy gan un elfen asesu, dylid 
cyflwyno’r marciau unigol ar ffurf canrannau. Dylid cyflwyno’r holl farciau fel rhifau cyfan. 

(2) Weithiau mae marc unigol yn deillio o fwy nag un gweithgaredd asesu (er enghraifft, portffolio 
o waith neu arholiad). Mewn achosion o’r fath, dylai’r marc unigol ddeillio o adio’r marciau 
am bob gweithgaredd yn hytrach na chyfrifo cyfartaledd. 

 
(3) Mae’r marc terfynol am fodwl yn cael ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf er mwyn penderfynu 

a yw myfyriwr wedi pasio’r modwl, gwneud pob penderfyniad arall yn ymwneud â dilyniant 
yn cynnwys esgusodi methiannau, a chyfrifiadau ar gyfer pennu dosbarth dyfarniad, a phob 
penderfyniad arall yn ymwneud â dosbarth dyfarniad. 

 
6.6.4 Rhan I (Elfen a addysgir): Rheolau ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu 

(1) 50% yw’r marc pasio ar gyfer modwl.   
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(2) Bydd myfyriwr sy’n ennill 120 o gredydau ar Lefel 7 yn Rhan I fel arfer yn symud ymlaen i 
Ran II.  

(3) Bydd modylau a fethwyd gwerth cyfanswm o hyd at ac yn cynnwys 20 credyd yn Rhan I yn 
cael eu hesgusodi yn amodol ar fodloni’r amodau canlynol. Ni ellir esgusodi credydau a 
fethwyd oni bai bod y myfyriwr wedi ennill o leiaf 100 o gredydau. Gellir esgusodi credydau 
a fethwyd dan yr amgylchiadau canlynol yn unig: 
 
• nid ydynt yn fodylau craidd ar gyfer Rhaglen Astudio’r myfyriwr; 
• mae’r marc terfynol am Ran I yn 50% o leiaf; 
• mae’r myfyriwr wedi cael marc o 45% o leiaf am y modwl. 

Mae myfyriwr yn derbyn y credydau am fodwl a esgusodir. 

(4) Ym mhob Rhaglen Astudio, gellir dynodi modylau craidd y mae’n rhaid llwyddo ynddynt cyn 
y gall myfyriwr sicrhau dilyniant i’r lefel astudio nesaf.  

(5) Ni all myfyriwr gael ei ailasesu mewn unrhyw fodwl neu uned asesu yr enillwyd marc pasio 
amdano eisoes. Os bydd myfyriwr yn gofyn am gyfle i gael ei ailasesu mewn modwl a 
esgusodwyd, gellir caniatáu iddo ef/hi wneud hynny, yn ôl disgresiwn y Bwrdd Arholi. Rhaid 
gwneud ceisiadau am ailasesiad mewn modylau a esgusodwyd cyn cwblhau’r rhaglen 
astudio. 

6.6.4.1 Methiant ac Adfer Methiant 

(1) Gellir caniatáu uchafswm o un cyfle i fyfyriwr gael ei ailasesu mewn modwl penodol.   

(2) Fel arfer, os bydd myfyriwr yn methu â chwblhau modwl ac wedi defnyddio pob un o’i 
gyfleoedd ailasesu ac nid yw’r modwl yn gymwys ar gyfer esgusodi, byddai’n rhaid i’r 
myfyriwr dynnu’n ôl o’r rhaglen. 

(3) Gall Bwrdd Arholi benderfynu ar sefyllfa adfer myfyriwr nad yw wedi cyrraedd diwedd Rhan 
I, ond sydd wedi methu modwl/modylau a gwblhawyd a/neu sydd heb roi cynnig ar elfen 
asesu modwl/modylau nas cwblhawyd.  

(4) Pan fydd Bwrdd Arholi wedi ystyried sefyllfa adfer myfyriwr nad yw wedi cyrraedd diwedd 
Rhan I, ond sydd wedi defnyddio’r uchafswm o gyfleoedd ar gyfer modwl, gall y bwrdd 
ganiatáu iddo ef/hi gofrestru ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig a chofrestru ar nifer briodol o 
gredydau i gwblhau’r dyfarniad hwnnw. 

(5) Bydd y Bwrdd Arholi perthnasol yn penderfynu ar y sefyllfa adfer yn achos myfyriwr sydd, ar 
ddiwedd Rhan I, wedi methu â bodloni’r meini prawf ar gyfer dilyniant,  yn unol â’r canllawiau 
canlynol: 

(a) Os bydd myfyriwr wedi methu modylau gwerth 60 credyd neu lai, bydd y myfyriwr fel 
arfer yn cael ei ailasesu yn yr  elfennau asesu a fethwyd o fewn rhai neu bob un o’r 
modylau a fethwyd yn ystod y cyfnod asesu priodol nesaf, yn unol â phenderfyniad y 
Bwrdd Arholi perthnasol. Wrth benderfynu a ddylai myfyriwr gael ei ailasesu mewn rhai 
neu bob un o’r elfennau asesu a fethwyd, dylai’r Bwrdd Arholi ystyried proffil cyffredinol 
y myfyriwr a’r posibilrwydd o esgusodi methiannau.  

(b) Os bydd myfyriwr wedi methu modylau gwerth mwy na 60 credyd, bydd y myfyriwr fel 
arfer yn gorfod ail-wneud y modylau a fethwyd, ac eithrio mewn achosion lle mae 
myfyriwr wedi methu pob modwl mewn lefel. Yn yr achos hwn, yn ôl disgresiwn y Bwrdd 
Arholi, mae’n bosibl y bydd yn ofynnol i’r myfyriwr dynnu’n ôl o’r rhaglen, ond gall fod 
yn gymwys am ddyfarniad ymadael. . 
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(6) Ym mhob achos, os yw myfyriwr wedi methu modwl/modylau nad ydynt yn gymwys ar gyfer 
esgusodi methiant, ac nid yw’r myfyriwr wedi gwneud ymdrech i fynd i’r afael â’r rhaglen 
astudio a/neu wedi methu rhoi cynnig ar y rhan fwyaf o’r elfennau mewn modylau o fewn y 
Semestr/Tymor cyfredol, gall y Bwrdd Arholi benderfynu na ddylid caniatáu i’r myfyriwr gael 
ei ailasesu a dylid ei gwneud yn ofynnol iddo dynnu’n ôl o’r rhaglen. 

(7) Os ailasesir myfyriwr mewn modwl a fethwyd sydd ag un elfen asesu yn unig, pennir 
uchafswm o 50% am y modwl (h.y. capio’r marc).  Asesir y gwaith yn y ffordd arferol gan 
ddefnyddio’r ystod lawn o farciau. Fodd bynnag, os yw’r marc a enillir yn uwch na 50%, marc 
o 50% fydd yn ymddangos ar drawsgrifiad y myfyriwr ac a ddefnyddir i bennu dosbarth gradd. 

(8) Os ailasesir myfyriwr mewn modwl a fethwyd sydd â mwy nag un elfen asesu, pennir 
uchafswm o 50% am yr elfen a fethwyd yn yr asesiad (h.y. capio’r marc).  Asesir y gwaith yn 
y ffordd arferol gan ddefnyddio’r ystod lawn o farciau. Fodd bynnag, os yw’r marc a enillir yn 
uwch na 50%, marc o 50% a ddefnyddir mewn gwirionedd i gyfrifo’r marc terfynol am y 
modwl. Mewn achosion o’r fath, os na fydd y myfyriwr wedi methu pob elfen, mae’n bosibl 
felly ennill marc terfynol o fwy na 50%. 

(9) Caniateir i fyfyriwr sydd wedi cael ceisiadau i gael ei ailasesu heb gosb wedi’u cadarnhau 
gan y Panel Amgylchiadau Esgusodol, gael ei ailasesu yn ystod y cyfnod asesu priodol 
nesaf, heb gosb ychwanegol o ran capio marciau neu’r nifer o gyfleoedd asesu a ganiateir. 

(10) At ddibenion penderfynu ar sefyllfa adfer myfyriwr o ran credydau tybiannol neu wirioneddol 
sydd wedi’u cwblhau, bydd ceisiadau am amgylchiadau esgusodol a gadarnhawyd yn cael 
eu hystyried yn yr un modd â phe bai’r elfen berthnasol wedi’i methu ond heb gymhwyso 
cosb o ran capio marciau neu’r nifer o gyfleoedd asesu a ganiateir. 

(11) Gall myfyrwyr sydd, ym marn y Brifysgol, heb fynd i’r afael â’u hastudiaethau yn unol â’r 
Polisi  Presenoldeb gael eu gofyn gan y Bwrdd Arholi priodol i adael heb gynnig cyfle i 
ailsefyll.  

(12) Rhaid ystyried y meini prawf canlynol cyn y caniateir cyfle i fyfyriwr ail-wneud modwl: 
 

• byddai’r myfyriwr yn gallu cwblhau’r dyfarniad o fewn y cyfnod amser penodedig; 
• mae’r myfyriwr wedi gwneud ymdrech i gwblhau gofynion y Rhaglen Astudio; 
• mae’r myfyriwr at ei gilydd wedi ymgysylltu’n foddhaol â’r Rhaglen Astudio;  
• mae’r  myfyriwr wedi mynd i’r afael â gweithdrefnau’r Brifysgol ar gyfer amgylchiadau 

lliniarol lle bo’n briodol; 
• mae’r myfyriwr yn cytuno i gymryd unrhyw gamau a ystyrir yn angenrheidiol gan y Tîm 

Rhaglen i arddangos ei barodrwydd i fynd i’r afael â’r Rhaglen Astudio; 
• mae’n rhesymol debygol y byddai’r myfyriwr yn llwyddiannus; 
• nid yw hyn yn rhoi mantais neu anfantais annheg i’r myfyriwr. 

  
(13) Mae’n rhaid i fyfyriwr sy’n gorfod ail-wneud modylau a fethwyd gytuno i fforffedu unrhyw 

farciau a chredyd a enillwyd eisoes am y modylau sydd i’w hail-wneud.  
 

a) Ni ellir defnyddio’r marciau a fforffedwyd maes o law i bennu dosbarth gradd myfyriwr 
neu i ddyfarnu credyd.  

 
b) Mewn achos lle caniateir i fyfyriwr ail-wneud modwl, rhaid i’r Bwrdd Arholi perthnasol 

ddarparu cyfarwyddyd clir o ran a ddylid capio’r marciau am y modylau sy’n cael eu 
hail-wneud. Fel arfer caiff marciau eu capio dim ond mewn achosion lle gostyngwyd y 
marciau’n flaenorol yn sgil arfer annheg a dderbyniwyd neu a brofwyd. 

(14) Bydd cynnig ar yr asesiad wrth ail-wneud modwl yn cael ei ystyried fel y cyfle olaf i fyfyriwr 
wneud iawn am fethiant, ac eithrio mewn achosion lle mae ceisiadau’r myfyriwr i gael ei 
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ailasesu heb gosb wedi’u cymeradwyo drwy’r Polisi Amgylchiadau Lliniarol ar gyfer modylau 
penodol. 

(15) Yn amodol ar gymeradwyaeth y Rheolwr Rhaglen, gall myfyriwr gofrestru ar fodwl arall sy’n 
rhan o’r un rhaglen astudio ddilysedig gyda’r un gwerth credyd â’r modwl a fethwyd, a 
chwblhau’r modwl hwnnw yn lle’r un gwreiddiol. Mewn achosion o’r fath asesir y modwl arall 
dan yr un amodau â’r modwl gwreiddiol, yn cynnwys capio marciau o bosibl.  

(16) Yn achos myfyriwr ar raglen sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol neu sy’n atebol i 
awdurdod penodol ag awdurdodaeth, sy’n methu â bodloni unrhyw ofynion ychwanegol 
perthnasol a nodwyd, mae’n bosibl y caiff ei atal rhag symud ymlaen i’r lefel nesaf, neu gall 
fod yn ofynnol iddo ef/hi dynnu’n ôl o’r rhaglen. Mae’n bosibl y bydd y Bwrdd Arholi perthnasol 
yn cynnig cymhwyster ymadael i fyfyriwr o’r fath. 

(17) Weithiau mae’r rheoliadau dilyniant ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at gymwysterau 
proffesiynol neu sy’n atebol i awdurdod penodol ag awdurdodaeth yn wahanol i reolau 
cyffredinol y Brifysgol ar ddilyniant. Mewn achosion o’r fath mae’n bosibl y bydd Rheoliadau’r 
Corff Proffesiynol a/neu ofynion yr awdurdod ag awdurdodaeth yn cael blaenoriaeth dros y 
rheoliadau cyffredinol ar ddilyniant, ar yr amod eu bod yn bodloni’r safonau sy’n ofynnol gan 
y Brifysgol ar gyfer ei dyfarniadau. Nodir y flaenoriaeth hon yn ystod y broses ddilysu. 

 
6.6.5 Rhan II (Traethawd Hir) a/neu Ran III (Prosiect Ymarferol): Adfer Methiannau 

(1)  Mae’n bosibl y caniateir i fyfyriwr sy’n methu’r traethawd hir a/neu’r prosiect ymarferol 
ailgyflwyno ar un achlysur yn unig, heb fod yn fwy na 12 mis o ddyddiad y Bwrdd Arholi sy’n 
cadarnhau’r penderfyniad. Bydd ffi’n daladwy am arholi’r ail gyflwyniad a phennir uchafswm 
o 50% (h.y. capio’r marc). Bydd hyn hefyd yn berthnasol i fyfyriwr sydd wedi methu â 
chyflwyno erbyn y dyddiad cau ac sydd felly’n methu am nad yw wedi cyflwyno traethawd. 

6.6.6 Cyflwyno marciau 

6.6.6.1 Dangosyddion Perfformiad 

(1) Wrth benderfynu ar faterion dilyniant, bydd y Byrddau Arholi yn derbyn gan y Gofrestrfa holl 
farciau’r asesiadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn academaidd gan ddefnyddio’r 
dangosyddion a gytunwyd gyda’r Gofrestrfa. 

6.6.6.2 Datgelu marciau 

(1) Gwahaniaethir rhwng marciau amodol a marciau wedi’u cymeradwyo.  Marciau wedi’u 
cymeradwyo yw’r rheiny a gytunwyd gan y Bwrdd Arholi priodol.  

(2) Caiff y myfyrwyr wybod eu marciau i gyd pan fyddant ar gael, naill ai yn ystod neu ar ddiwedd 
y sesiwn academaidd fel sy’n briodol. Mae unrhyw farciau a ryddheir cyn iddynt gael eu 
cymeradwyo’n ffurfiol gan y Bwrdd Arholi yn rhai amodol. 

 
6.6.7 Rheoliadau’n ymwneud â Dosbarth Graddau Ôl-raddedig (a Addysgir) 
 

(1) Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i’r holl raglenni Gradd Ôl-raddedig a Addysgir.  
 
(2) Weithiau mae’r rheoliadau dyfarnu ar gyfer rhaglenni sy’n arwain at gymwysterau 

proffesiynol yn wahanol i reoliadau dyfarnu cyffredinol y Brifysgol. Mewn achosion o’r fath, 
mae’n bosibl y bydd Rheoliadau’r Corff Proffesiynol yn cael blaenoriaeth dros y rheoliadau 
dyfarnu cyffredinol ar yr amod eu bod yn bodloni’r safonau sy’n ofynnol gan y Brifysgol ar 
gyfer ei dyfarniadau. Nodir y flaenoriaeth hon yn ystod y broses ddilysu 
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(3) Pan fo rhaglen radd yn cynnwys mwy nag un rhan, rhaid cwblhau pob rhan cyn y gall myfyriwr 
fod yn gymwys i dderbyn y dyfarniad hwnnw.  

 
(4) Fel arfer, bydd dosbarth gradd terfynol myfyriwr yn cael ei benderfynu ar sail ei farc cyfartalog 

terfynol a gyfrifir gan ddefnyddio’r terfynau dosbarth canlynol: 
 

70% ac uwch : Rhagoriaeth 
60% hyd at ond heb gynnwys 70% : Teilyngdod 
50% hyd at ond heb gynnwys 60% : Llwyddo  
0% hyd at ond heb gynnwys 50% : Methu 

 
(5) Mae’r marc terfynol am fodwl yn cael ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf er mwyn cyfrifo’r marc 

cyfartalog terfynol ar gyfer pennu dosbarth dyfarniad, a phob penderfyniad arall yn ymwneud 
â dosbarth dyfarniad. 

 
(6) Mae’r marc cyfartalog terfynol yn cael ei dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf er mwyn pennu 

dosbarth dyfarniad, a phob penderfyniad arall yn ymwneud â dosbarth dyfarniad. 
 
(7) Ni fydd marciau am gredydau y mae myfyriwr wedi’u trosglwyddo yn dilyn astudiaeth mewn 

sefydliad gwahanol, neu y mae wedi’u hennill am ddysgu trwy brofiad, yn cyfrannu at gyfrifo’r 
marc cyfartalog terfynol.   

 
(8) Os caniateir trosglwyddo’r uchafswm o gredydau ar ôl astudio yn rhywle arall, bydd dosbarth 

y dyfarniad yn seiliedig ar y modylau a astudiwyd yn y Brifysgol.   
 
(9) Bydd marciau am gredydau y mae myfyriwr wedi’u trosglwyddo yn dilyn astudiaeth ar raglen 

flaenorol yn y Brifysgol, neu yn un o’i sefydliadau gwreiddiol, yn cyfrannu at y marc cyfartalog 
terfynol.  

 
(10) Ar gyfer Rhan I, gellir barnu bod myfyriwr yn ffiniol os yw ei farc cyfartalog terfynol yn ddim 

mwy na 2 bwynt canran yn is na’r ffin rhwng dau ddosbarth, (h.y. dim is na 68% ar gyfer 
Rhagoriaeth, dim is na 58% ar gyfer Teilyngdod. Gweithredir egwyddor cyrhaeddiad adeg 
ymadael (exit velocity)ar broffil pob myfyriwr ffiniol er mwyn penderfynu ar y dosbarth. 

 
(11) Ar gyfer Rhan I, tybir bod y canlyniad yn yr uchaf o’r ddau ddosbarth oddeutu’r ffin os 

dyfarnwyd marciau talgrynedig uwchlaw’r ffin am o leiaf hanner y credydau a ddefnyddiwyd 
i gyfrifo’r marc cyfartalog terfynol. 

 
(12) Mae dulliau o gyfrifo’r marc cyfartalog i ddibenion Pennu Dosbarth Dyfarniad wedi’u nodi yn 

y tabl canlynol. 

Rhaglen radd Cyfrifo 
marc Rhan I  

Cyfrifo’r marc 
terfynol 

Gofynion 
ychwanegol: 
Rhagoriaeth 

Gofynion 
ychwanegol: 
Teilyngdod 

Tystysgrif 
Dechnegol y 
Brifysgol 

Cyfartaledd 
y 40 credyd 

   

Tystysgrif Cyn-
Feistr 

Cyfartaledd 
y 50 credyd 
gorau 

   

Diploma Cyn-
Feistr 

Cyfartaledd 
y 100 credyd 
gorau 

   

Tystysgrif Ôl-
raddedig 

Cyfartaledd 
y 50 credyd 
gorau 
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6.6.8 Rheoliadau ar gyfer yr MA Cenedlaethol mewn Addysg  
 

(1) Darperir yr MA Cenedlaethol mewn Addysg gan bartneriaeth Cymru gyfan sy'n cynnwys 
'sefydliadau sy'n cyfranogi', wedi'i chefnogi gan Lywodraeth Cymru, i gynnig cyfleoedd dysgu 
proffesiynol sy'n adlewyrchu'r cyd-destun cenedlaethol. 

(2) Mae'r Rhaglen Genedlaethol hon yn destun rheoliadau academaidd gwahanol i reoliadau 
safonol y Brifysgol.  Amlinellir y Rheoliadau Cenedlaethol yn Atodiad TA1; maent yn rheoli ei 
gweithrediad a'i gwaith asesu, ac fe'u cymeradwyir gan bob Prifysgol sy'n cyfranogi yn y 
Bartneriaeth. 

 
6.7 Dyfarniadau Rhaglenni ProfGCE, TAR/PGCE a PCE 
 

(1) Bydd myfyrwyr sy’n methu symud ymlaen i’r lefel nesaf neu sy’n methu cwblhau dyfarniad 
yn gymwys i dderbyn dyfarniad ymadael, ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion y dyfarniad 
hwnnw. 

Diploma Ôl-
raddedig 

Cyfartaledd 
y 100 credyd 
gorau 

   

Gradd Meistr Cyfartaledd 
y 100 credyd 
gorau 
Ar gyfer 
rhaglenni 
heb Ran II, 
cyfrifir y 
dyfarniad ar 
sail y 160 
credyd 
gorau 

Cyfartaledd 
Rhan I a II 

Rhagoriaeth :  
Rhan I dros 60 
Rhan II dros 70 

Teilyngdod: 
Rhan I dros 50 
Rhan II dros 60 

Meistr yn y 
Celfyddydau 
Cain 

Cyfartaledd 
y 100 credyd 
gorau 

Cyfartaledd 
Rhan I, II a III 

Rhagoriaeth:  
Rhan I dros 60 
Rhan II a III 
dros 70 

Teilyngdod: 
Rhan I dros 50 
Rhan II a III dros 
60 

Atodiad 
Rheoliadau wrth 
Gefn 

Ar gyfer 
myfyrwyr a 
gwblhaodd 
Ran I yn 
2020/21, 
defnyddir 
cyfartaledd 
eu 80 
credyd 
gorau yn 
hytrach na 
chyfartaledd 
eu 100 
credyd 
gorau 
oherwydd y 
rheoliadau 
Wrth Gefn 
oedd ar 
waith ar 
gyfer 
2020/21. 
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6.7.1 Rhaglenni ProfGCE, TAR/PGCE a PCE 
 

Teitl y Dyfarniad Cyfanswm 
credydau 

Credydau fesul 
lefel 

Dyfarniad 
Ymadael 

Amodau neu 
Ddyfarniadau eraill 

Tystysgrif 
Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg 
Cynradd/Uwchradd 
gyda SAC  
(ProfGCE) 

120 120 ar lefel 6  
neu uwch 

Dim Dim 

Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion 
Cynradd/Uwchradd 
gyda SAC (TAR) 

120 60 ar lefel 7  
60 ar lefel 6  neu 
uwch 

Dim Dim 

Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-
orfodol (PCET) 

120 60 ar lefel 6  
60 ar lefel 5  neu 
uwch 

Tystysgrif 
mewn Sgiliau 
Addysgu lle 
maent wedi 
cwblhau o leiaf 
60 credyd yn 
llwyddiannus ar 
Lefel 5 neu 
uwch ac wedi 
cwblhau o leiaf 
50 awr o 
ymarfer dysgu 

 

Tystysgrif 
Broffesiynol mewn 
Addysg (PCE) 

120 60 ar lefel 6  
60 ar lefel 5  neu 
uwch 

Tystysgrif 
Raddedig 
mewn Sgiliau 
Addysgu lle 
maent wedi 
cwblhau o leiaf 
60 credyd yn 
llwyddiannus ar 
Lefel 6 neu 
uwch ac wedi 
cwblhau o leiaf 
50 awr o 
ymarfer dysgu. 

 

Tystysgrif 
Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg (ProfGCE) 

120 120 ar lefel 6    

Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion (TAR) 

120 60 ar lefel 7  
60 ar lefel 6  neu 
uwch 

  

 
6.7.2 Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Cynradd / Uwchradd gyda SAC a Thystysgrif 

Raddedig Broffesiynol (ProfGCE) mewn Addysg Gynradd / Uwchradd gyda SAC 
 

(1) Dyfernir Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg Gynradd / Uwchradd gyda SAC neu 
Dystysgrif Addysg i Raddedigion  (TAR) Cynradd / Uwchradd gyda SAC i fyfyriwr sy’n llwyddo 
i gyflawni’r gofynion a nodir yn y rheoliadau hyn. 
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(2) Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Brifysgol benderfynu defnyddio rheoliadau wrth gefn a 
weithredir i sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i symud ymlaen neu ennill dyfarniad yng 
ngoleuni’r amgylchiadau eithriadol hynny. Nod rheoliadau wrth gefn y Brifysgol yw diogelu 
safonau gofynnol y Brifysgol a sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais annheg yn sgil 
digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol. Cyhoeddir rheoliadau dilyniant a dyfarnu wrth 
gefn y Brifysgol fel atodiad i’r bennod hon. Bydd y Brifysgol yn ystyried priodoldeb y 
rheoliadau wrth gefn a gall eu diwygio i fodloni anghenion yr amgylchiadau eithriadol wrth 
iddynt ddatblygu. Mewn amgylchiadau o’r fath bydd y Brifysgol yn hysbysu myfyrwyr yn 
ffurfiol am unrhyw newidiadau i reoliadau. Caiff y newidiadau hyn eu cymeradwyo gan y corff 
achredu o ran SAC. 
 

6.7.2.1 Rheoliadau Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a Thystysgrif Raddedig 
Broffesiynol (ProfGCE) Cynradd / Uwchradd gyda SAC 

(1) Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg 
Gynradd / Uwchradd gyda SAC, mae’n rhaid i fyfyriwr gwblhau o leiaf 120 credyd yn 
llwyddiannus ar Lefel 6. 

(2) Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y Dystysgrif Addysg i Raddedigion Cynradd / Uwchradd  
gyda SAC, mae’n rhaid i fyfyriwr gwblhau o leiaf 120 credyd yn llwyddiannus, gydag o leiaf 
60 ohonynt ar Lefel 7 a’r gweddill ar Lefel 6. 

(3) Cofnodir canlyniad modwl ar ffurf Gradd ar y raddfa Gradd A i Gradd E. 

(4) Er mwyn pasio modwl sy’n ffurfio rhan o unrhyw rai o’r rhaglenni hyn, mae’n ofynnol i fyfyrwyr 
gael Gradd D o leiaf. 

(5) Mae’n ofynnol i bob myfyriwr sy’n dilyn rhaglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon ddangos 
eu bod wedi cyrraedd safonau Statws Athro Cymwysedig (SAC) mewn cyd-destunau yn y 
Brifysgol ac ar Brofiadau Addysgu Proffesiynol. Gellir cael rhagor o fanylion yn nogfennau 
dilysu a Llawlyfrau Rhaglenni Astudio pob rhaglen. 

(6) Fel arfer bydd modwl nad yw’n dwyn credyd â marc llwyddo/methu yn cael ei gofnodi ar 
drawsgrifiad pob myfyriwr i ddynodi a ydynt wedi dangos eu bod wedi cyrraedd y safonau 
gofynnol. 

(7) Caniateir i Fyrddau Arholi ystyried myfyrwyr ar gyfer y dyfarniad y maent wedi cofrestru 
arno’n unig. 

 
6.7.2.2 Methiant ac Adfer Methiant  
  

(1) Gellir caniatáu uchafswm o ddau gyfle i fyfyriwr gael ei ailasesu mewn unrhyw fodwl ar Lefel 
6 ac un cyfle ar unrhyw fodwl Lefel 7.  Os bydd myfyriwr yn methu â chwblhau modwl sydd 
wedi’i ailasesu am yr eildro ar Lefel 6 neu fodwl sydd wedi’i ailasesu ar Lefel 7, bydd yn rhaid 
i’r myfyriwr dynnu’n ôl o’r rhaglen. 

(2) Os bydd myfyriwr wedi methu modylau gwerth 60 credyd neu lai, bydd y myfyriwr fel arfer yn 
cael ei ailasesu yn yr elfennau asesu a fethwyd o fewn rhai neu bob un o’r modylau a fethwyd, 
yn ystod y cyfnod asesu priodol nesaf, yn unol â phenderfyniad y Bwrdd Arholi perthnasol.  
Os bydd myfyriwr wedi methu modylau gwerth mwy na 60 credyd, bydd y myfyriwr yn gorfod 
ail-wneud y modylau a fethwyd.  

(3) Os yw myfyriwr wedi methu modwl Lefel 6 am yr eildro, bydd yn ofynnol i’r myfyriwr ail-wneud 
y modwl a fethwyd. 

(4) Bydd ailasesu’r Profiadau Addysgu Proffesiynol yn amodol ar ddod o hyd i ysgol addas. 

(5) Os ailasesir myfyriwr mewn modwl a fethwyd, y radd uchaf a gofnodir yw Gradd D.   
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(6) Caniateir i fyfyriwr sydd wedi cael ceisiadau i gael ei ailasesu heb gosb wedi’u cadarnhau 
gan y Panel Amgylchiadau Esgusodol, gael ei ailasesu yn ystod y cyfnod asesu priodol 
nesaf, heb gosb o ran capio graddau neu’r nifer o gyfleoedd asesu a ganiateir. 

(7) Gall myfyrwyr sydd, ym marn y Brifysgol, heb fynd i’r afael â’u hastudiaethau yn unol â’r 
Polisi  Presenoldeb gael eu gofyn gan y Bwrdd Arholi priodol i adael heb gynnig cyfle i 
ailsefyll.  

(8) Rhaid bodloni’r meini prawf canlynol cyn y caniateir cyfle i fyfyriwr ail-wneud modwl: 
• byddai’r myfyriwr yn gallu cwblhau’r dyfarniad o fewn y cyfnod amser penodedig; 
• mae’n rhesymol debygol y byddai’r myfyriwr yn llwyddiannus; 
• nid yw hyn yn rhoi mantais neu anfantais annheg i’r myfyriwr. 

  
(9)  Mae’n rhaid i fyfyriwr sy’n gorfod ail-wneud modylau a fethwyd gytuno i fforffedu unrhyw 

farciau a chredyd a enillwyd eisoes am y modylau sydd i’w hail-wneud. Mewn achos lle 
caniateir i fyfyriwr ail-wneud modwl, rhaid i’r Bwrdd Arholi perthnasol ddarparu cyfarwyddyd 
clir o ran a ddylid capio’r graddau am y modylau sy’n cael eu hail-wneud. Fel arfer caiff 
graddau eu capio dim ond mewn achosion lle mae marc o 0% wedi’i gofnodi yn sgil arfer 
annheg a dderbyniwyd neu a brofwyd. 

(10)  Bydd cynnig ar yr asesiad wrth ail-wneud modwl yn cael ei ystyried yn un o’r cyfleoedd a 
ganiateir i fyfyriwr wneud iawn am fethiant, ac eithrio mewn achosion lle mae’r Panel 
Amgylchiadau Esgusodol wedi cadarnhau ceisiadau’r myfyriwr i gael ei ailasesu heb gosb 
neu lle nad oedd y myfyriwr wedi cwblhau’r elfennau perthnasol oherwydd bod ganddo ef/hi 
Fesurau Cydadferol ar gyfer modylau penodol.  

 
6.7.2.3 Teach First - Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a Thystysgrif Raddedig 

Broffesiynol (ProfGCE) mewn Addysg Gynradd/Uwchradd gyda SAC   
 

(1) Ar argymhelliad y Bwrdd Arholi, caiff myfyriwr sy’n methu ei ailgyflwyno i’w ailasesu ar un 
achlysur yn unig. Mae’r amodau ar gyfer caniatáu ailasesu wedi’u disgrifio yn y dogfennau 
dilysu perthnasol. 

6.7.3 Cyflwyno marciau 
 
6.7.3.1 Dangosyddion Perfformiad 

(1) Wrth benderfynu ar faterion dilyniant, bydd y Byrddau Arholi yn derbyn gan y Gofrestrfa holl 
farciau’r asesiadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn academaidd gan ddefnyddio’r 
dangosyddion a gytunwyd gyda’r Gofrestrfa. 

6.7.3.2 Datgelu marciau 

(1) Gwahaniaethir rhwng marciau amodol a marciau wedi’u cymeradwyo.  Marciau wedi’u 
cymeradwyo yw’r rheiny a gytunwyd gan y Bwrdd Arholi priodol.  

(2) Caiff y myfyrwyr wybod eu marciau i gyd, naill ai yn ystod neu ar ddiwedd y sesiwn 
academaidd fel sy’n briodol. Mae unrhyw farciau a ryddheir cyn iddynt gael eu cymeradwyo’n 
ffurfiol gan y Bwrdd Arholi Dilyniant/Dyfarnu yn rhai amodol. 

6.7.3.3 Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET): Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg 
(PCE), Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (ProfGCE) a Thystysgrif Ôl-
raddedig mewn Addysg (TAR) 

(1) Dyfernir Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol 
mewn Addysg (ProfGCE) neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (PGCE) mewn Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol i fyfyriwr sy’n llwyddo i gyflawni’r gofynion a nodir yn y rheoliadau hyn. 



 

    79          Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 

(2) Mae’r prosesau ar gyfer rheoli asesiad modylau, dyfarnu credyd, a’r rheolau dilyniant ar gyfer 
modylau ar Lefel 5 a Lefel 6 yn dilyn yr un egwyddorion â’r rhai a amlinellwyd yn y Rheolau 
ar gyfer Dilyniant a Dyfarnu Israddedig. 

(3) Mae’r broses ar gyfer rheoli asesiad modylau, dyfarnu credyd, a’r rheolau dilyniant ar gyfer 
modylau ar Lefel 7 yn dilyn yr un egwyddorion â’r rhai a amlinellwyd yn y Rheolau ar gyfer 
Dilyniant a Dyfarnu Ôl-raddedig (a Addysgir). 
 

6.7.3.4 Rheoliadau Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCE (PCET) a Addysg a Thystysgrif 
Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ProfGCE (PCET) Hyfforddiant Ôl-orfodol  

(1) Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg ym maes Addysg 
a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET), mae’n rhaid i fyfyriwr gwblhau o leiaf 120 credyd yn 
llwyddiannus, gydag o leiaf  60 credyd ar Lefel 6 a’r gweddill ar Lefel 5. 

(2) Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg ym 
maes Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET), mae’n rhaid i fyfyriwr gwblhau o leiaf 
120 credyd yn llwyddiannus ar Lefel 6. 

(3) Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ym maes Addysg 
a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET), mae’n rhaid i fyfyriwr gwblhau o leiaf 120 credyd yn 
llwyddiannus, gydag o leiaf 60 credyd ar Lefel 7 a’r gweddill ar Lefel 6. 

(4) Os bydd myfyriwr yn trosglwyddo credyd fel rhan o’i raglen, rhaid gwneud penderfyniad clir 
ar ddechrau cyfnod astudio’r myfyriwr ynghylch a allai, os yn llwyddiannus, fod yn gymwys i 
gael Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn 
Addysg PCET neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg PCET gyda Theilyngdod neu 
Ragoriaeth. 

(5) Cyfrifir marc cyfartalog terfynol y myfyriwr gan ddefnyddio’r marciau gorau mewn 100 o 
gredydau ar Lefel 5 neu uwch. Os bydd y marc isaf am fodwl sy’n werth mwy nag 20 credyd, 
yna wrth gyfrifo’r cyfartaledd terfynol defnyddir y marc ar gyfer cyfran o’r gwerth credyd fel 
bod marciau ar gyfer 100 o gredydau yn dal i gael eu defnyddio. 

(6) Bydd myfyriwr sy’n cwblhau Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif 
Raddedig Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg PCET 
ac sy’n cael marc cyfartalog terfynol o 70% o leiaf yn gymwys i dderbyn dyfarniad gyda 
Rhagoriaeth.  

(7) Gellir barnu bod myfyriwr sy’n cwblhau Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCET neu 
Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn 
Addysg PCET yn llwyddiannus yn ymgeisydd ffiniol am Ragoriaeth os yw ei farc cyfartalog 
terfynol yn ddim mwy na 2 bwynt canran yn is na Rhagoriaeth. Os yw’r myfyriwr wedi cael 
isafswm marc talgrynedig o 70% mewn o leiaf hanner y credydau a ddefnyddir i gyfrifo’r 
marc cyfartalog terfynol, yna bydd yn gymwys i dderbyn dyfarniad gyda Rhagoriaeth. 

(8)  Bydd myfyriwr sy’n cwblhau Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif 
Raddedig Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg PCET 
ac sy’n cael marc cyfartalog terfynol o 60% o leiaf yn gymwys i dderbyn dyfarniad gyda 
Theilyngdod. 

(9)  Gellir barnu bod myfyriwr sy’n cwblhau Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCET neu 
Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg PCET neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn 
Addysg PCET yn llwyddiannus yn ymgeisydd ffiniol am Deilyngdod os yw ei farc cyfartalog 
terfynol yn ddim mwy na 2 bwynt canran yn is na Theilyngdod. Os yw’r myfyriwr wedi cael 
isafswm marc talgrynedig o 60% mewn o leiaf hanner y credydau a ddefnyddir i gyfrifo’r 
marc cyfartalog terfynol, yna bydd yn gymwys i dderbyn dyfarniad gyda Theilyngdod. 

(10)  Gellir trosglwyddo uchafswm o 80 credyd ar gyfer y Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg 
PCET neu’r Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg PCET neu’r Dystysgrif Ôl-
raddedig mewn Addysg PCET.  Ar gyfer y Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg PCET gall 
y credydau hyn fod yn rhai Lefel 5 a 6, gyda dim mwy na 60 ar Lefel 5. Ar gyfer y Dystysgrif 
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Raddedig Broffesiynol mewn Addysg PCET, rhaid i’r credydau hyn fod ar Lefel 6.  Ar gyfer 
y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn addysg PCET, gall y credydau hyn fod yn rhai Lefel 6 a 7, 
gyda dim mwy na 60 ar Lefel 6. Mewn achosion o drosglwyddo credyd ar gyfer y Dystysgrif 
Broffesiynol mewn Addysg PCET a’r Dystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg 
PCET, rhaid ennill isafswm o 40 credyd ar Lefel 6 am astudiaeth yn y Brifysgol. Mewn 
achosion o drosglwyddo credyd ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg PCET, 
rhaid ennill isafswm o 40 credyd ar Lefel 7 am astudiaeth yn y Brifysgol. 

 
6.8 Y Drefn ar gyfer dyfarnu Dyfarniad Aegrotat 
  

(1) Mae’n bosibl weithiau dyfarnu Dyfarniad Aegrotat i fyfyriwr a rwystrir rhag cwblhau’r holl 
asesiadau sydd ynghlwm â dyfarniad, fel arfer oherwydd eu bod, yn ystod eu hastudiaethau, 
wedi cael diagnosis o gyflwr sy’n cyfyngu ar eu bywyd .  Mae’r adran hon yn diffinio’r drefn 
ar gyfer dyfarnu Dyfarniadau Aegrotat. 

 
(2) Fel arfer ni chaiff myfyrwyr eu hystyried am Ddyfarniad Aegrotat oni bai eu bod wedi cwblhau 

o leiaf 75% o’r credydau sy’n cyfrannu tuag at y dyfarniad a bod tystiolaeth wedi’i chyflwyno 
i ddangos eu bod wedi bodloni deilliannau dysgu’r rhaglen.  

 
(3) Dylai myfyriwr sy’n dymuno cael ei ystyried am Ddyfarniad Aegrotat wneud cais ffurfiol i’r 

Pwyllgor Achosion Arbennig cyn gynted â phosibl. 
 
(4) Dylai’r Cyfarwyddwr Rhaglen roi cymaint o wybodaeth â phosibl ynghylch yr achosion a 

rwystrodd y myfyriwr rhag sefyll yr asesiad cyfan neu ran ohono, ynghyd â thystiolaeth o 
obeithion y myfyriwr o sefyll yr asesiad mewn blwyddyn ddilynol o fewn y terfynau amser ar 
gyfer cwblhau’r radd. 

 
(5) Os bernir bod angen hynny, gellir gofyn i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth allanol fanylach i 

gefnogi’r cais i gael ei ystyried am Ddyfarniad Aegrotat. 
 
(6) Dylai’r Pwyllgor Achosion Arbennig wneud argymhelliad ynglŷn â’r Dyfarniad Aegrotat i’r 

Bwrdd Arholi perthnasol ar sail y wybodaeth a ddarparwyd. 
 
(7) Bydd y Bwrdd Arholi’n penderfynu pa un ai dyfarnu Dyfarniad Aegrotat ai peidio yn seiliedig 

ar argymhelliad y Pwyllgor Achosion Arbennig. Bydd penderfyniad y Bwrdd Arholi 
Dilyniant/Dyfarnu’n derfynol. 

 
6.9 Y Drefn ar gyfer dyfarnu Dyfarniad ar ôl Marwolaeth 
 

(1) Mewn sefyllfa drist lle bo dyfarniad ar ôl marwolaeth yn cael ei ystyried, cyfrifoldeb Deon yr 
Athrofa a’r Pro Is-Ganghellor (PIG) sy’n gyfrifol am Brofiad Academaidd (neu enwebai) yw 
cymeradwyo lefel y dyfarniad i'w roi, gan ymgynghori â Phennaeth y Gofrestrfa a’r Rheolwr 
Rhaglen yn ôl yr angen. 

 
(2) Y dyfarniad a roddir fel rheol yw'r dyfarniad ymadael nesaf y byddai'r myfyriwr wedi bod yn 

gymwys amdano, ar sail y cam yr oedd wedi cychwyn arno o fewn y rhaglen astudio. 
 
(3) Gall y Deon perthnasol a'r PIG perthnasol ddyfarnu Gradd Anrhydedd / gradd Meistr 

ddiddosbarth mewn achosion lle mae tystiolaeth gref y byddai'r myfyriwr ymadawedig wedi 
ennill gradd, cyhyd â bod maint yr astudiaeth a gyflawnwyd gan y myfyriwr yn fwy na'r hyn 
sy'n gysylltiedig fel arfer â'r Diploma Addysg Uwch / Diploma Ôl-raddedig. 

 
(4) Mewn achosion lle mae gofynion academaidd heb eu cwblhau, mae’r opsiynau canlynol ar 

gael i’r Bwrdd Arholi: 
a. Gall y Deon perthnasol a’r PIG gymeradwyo hepgor gofynion y radd sydd heb eu 

cwblhau. 
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b. Gall y Deon perthnasol a’r PIG gymeradwyo cymryd unrhyw gamau pellach sy'n 
angenrheidiol i gyflawni’r gofynion sydd heb eu cwblhau a chaniatáu dyfarnu'r 
cymhwyster (er enghraifft, teipio aseiniadau drafft). 

c. Gellir argymell dyfarniad is na'r hyn y cofrestrwyd y myfyriwr ymadawedig arno, os mai 
dyna fyddai'r opsiwn mwyaf priodol. 
 

(5) Mewn achosion lle mae’r myfyriwr ymadawedig mewn dyled o ran ffioedd i'r Brifysgol, bydd 
yn diystyru hyn ac yn clirio'r ddyled. 
 

(6) Mae'r Deon perthnasol a’r PIG yn gyfrifol am gysylltu â'r Teulu a Phennaeth y Gofrestrfa 
ynghylch sut y dylid cyflwyno'r dyfarniad hwn. 
Mae tri opsiwn yn bosibl: 

a. Gellid cyflwyno’r dyfarniad trwy'r post; 
b. Gellid cyflwyno’r dyfarniad mewn seremoni breifat fach neu gyfarfod o’r teulu gyda'r 

staff dan sylw; 
c. Gellid cyflwyno’r dyfarniad yn y Seremoni Raddio briodol nesaf lle y gellid darllen enw'r 

myfyriwr yn y ffordd arferol, ac yna datganiad byr o natur y dyfarniad fel un a gyflwynir 
ar ôl marwolaeth. 
 

(7) Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi marw ar ôl cwblhau eu rhaglenni ond cyn graddio, mae’r Deon 
perthnasol a’r PIG yn gyfrifol am gysylltu â’r Teulu a Phennaeth y Gofrestrfa ynghylch sut y 
dylid cyflwyno’r dyfarniad hwn. 
Mae tri opsiwn yn bosibl: 

a. Gellid cyflwyno’r dyfarniad trwy'r post; 
b. Gellid cyflwyno’r dyfarniad mewn seremoni breifat fach neu gyfarfod o’r teulu gyda'r 

staff dan sylw; 
c. Gellid cyflwyno’r dyfarniad yn y Seremoni Raddio briodol nesaf. 

 
6.10 Byrddau Arholi Darpariaeth a Addysgir 

(1) Mae’r holl benderfyniadau asesu yn rhai amodol tan iddynt gael eu cadarnhau gan y Bwrdd 
Arholi.  

(2) Mae disgwyl i’r holl Arholwyr Allanol ddarparu cadarnhad ysgrifenedig fod:  
• sampl priodol o waith asesu myfyrwyr wedi’i weld i’w gymedroli; 
• y marcio mewnol yn gyson ac o safon briodol; 

(3) Gall arholwyr allanol fynychu’r Bwrdd Arholi yn unol â’r canllawiau ar fyrddau arholi. 
 

6.10.1 Cyn-fyrddau Arholi 
 

 Mae’n ofynnol i Athrofeydd alw cyfarfodydd mewnol ar lefel rhaglen neu ddisgyblaeth neu 
Athrofa yn absenoldeb eu Harholwr(wyr) Allanol mor aml ag y bernir bod angen, a chyn y 
Byrddau Arholi er mwyn: 

 
• sicrhau bod y cofnodion asesu canolog yn gywir ac yn gyflawn; 
• sicrhau bod unrhyw waith ymchwiliol angenrheidiol wedi’i wneud yn drylwyr; 
• sicrhau bod Arholwyr Allanol yn derbyn: 

− samplau priodol o waith asesu myfyrwyr i’r Arholwyr Allanol eu cymedroli; 
− gwybodaeth am unrhyw achosion arbennig neu faterion sy’n galw am sylw penodol; 
− tystiolaeth ddigonol yn amserol i’w galluogi i gyflawni’u rôl. 

• sicrhau cysondeb sefydliadol wrth ddehongli rheoliadau ar draws y Disgyblaethau 
Academaidd a’r Athrofeydd. 
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6.10.2 Byrddau Arholi  
 

(1) Mae’r Byrddau Arholi yn cadarnhau canlyniadau pob myfyriwr ym mhob modwl a phroffil 
cyffredinol y myfyriwr.  

 
(2) Trefnir Byrddau Arholi fel arfer gan yr Athrofeydd gan ymgynghori â’r Gofrestrfa. Trefnir 

Byrddau Arholi sy’n cynnwys sefydliadau partner cydweithredol gan y Swyddfa 
Partneriaethau Cydweithredol gan ymgynghori â’r Gofrestrfa. 

 
(3) Ystyrir myfyrwyr mewn bwrdd arholi o leiaf unwaith ar bob lefel astudio ac o leiaf unwaith y 

flwyddyn.   
 
(4) Mae Byrddau Arholi’n gweithredu fel dull y Brifysgol o sicrhau arolygiaeth sefydliadol o’r 

broses asesu a sicrhau cysondeb sefydliadol yn y modd y mae’n trin ei myfyrwyr.  
 

(5) Cylch Gorchwyl  

• Sicrhau y rhoddir ystyriaeth briodol i fyfyrwyr unigol a bod safon academaidd dyfarniadau 
rhaglen yn cael ei chynnal. 

• Sicrhau bod holl reoliadau priodol y Brifysgol, y Corff Proffesiynol, a’r Rhaglen yn cael eu 
cyflawni.  

• Cymeradwyo a chadarnhau cywirdeb y cofnod canolog, yn gynnwys unrhyw newidiadau.  
• Cymeradwyo a chadarnhau holl ganlyniadau’r myfyrwyr o ran dilyniant, dyfarnu a 

dyfarniadau ymadael.  
• Cymeradwyo a chadarnhau’r sefyllfa adfer yn achos myfyrwyr sydd wedi methu â bodloni’r 

meini prawf dilyniant. 
• Sicrhau cymeradwyaeth yr Arholwr Allanol ar gyfer pob argymhelliad yn ymwneud â 

dilyniant a dyfarniadau myfyrwyr. 
• Cymeradwyo a chadarnhau dyfarniadau Cyrff Proffesiynol, lle bo hynny’n briodol. 

(6) Aelodaeth 
Cadeirydd: Uwch aelod o staff y Brifysgol sydd â gwybodaeth a 

dealltwriaeth gynhwysfawr am reoliadau academaidd y 
Brifysgol 

Arholwr Allanol: Arholwyr allanol  
Aelodau: Staff arweiniol sy’n gyfrifol am addysgu, asesu a/neu reoli’r 

ddarpariaeth dan sylw 
Cynrychiolaeth gan y Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol ar gyfer Byrddau partner 

Ysgrifennydd: Penodiad y Gofrestrfa 
 

(7) Gofynion Cworwm 
 

Bydd union aelodaeth Bwrdd Arholi, ar ffurf rhestr o unigolion a enwir, yn cael ei phenderfynu 
a’i chymeradwyo gan y Cadeirydd cyn cyfarfod y Bwrdd, a dilynir y gofynion cworwm canlynol: 
• Cadeirydd 
• O leiaf un Arholwr Allanol a fydd yn gwneud sylwadau ar weithredu polisïau a 

gweithdrefnau’n deg a chyson gan sicrhau integredd a thrylwyredd arferion academaidd. 
• O leiaf draean o’r aelodau eraill a enwir. 

 
Os nad oes cworwm mewn cyfarfod, ni all y Bwrdd Arholi fynd yn ei flaen. 

 
6.10.3 Cofnodion Byrddau Arholi 
 

Yn dilyn Bwrdd Arholi, bydd y cofnodion yn cael eu cadarnhau gan y cadeirydd a’u storio’n 
ganolog.  
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6.10.4 Gweithred y Cadeirydd ar ran Byrddau Arholi 
 

(1) Yn dilyn y Bwrdd Arholi, gellir newid marciau dan yr amgylchiadau canlynol yn unig: 
• os caniatawyd Gweithred y Cadeirydd yn y Bwrdd Arholi;  
• os oes Ffurflen Newid Marc wedi’i llofnodi gan gadeirydd y Bwrdd Arholi;  

(2) Disgwylir y bydd y marciau’n cael eu cyflwyno’n brydlon a’u mewnbynnu i’r System 
Cofnodion Myfyrwyr yn unol â’r amserlen a gyhoeddwyd.  

(3) Cydnabyddir mewn rhai achosion, fel arfer yn ymwneud ag archwiliadau sy’n parhau i 
gamymddwyn academaidd neu anacademaidd, prosesau addasrwydd i astudio neu arfer, 
effaith lleoliadau a gynhaliwyd yn hwyr neu fesurau cydadferol, ei bod yn bosibl na fydd 
marciau yn barod mewn pryd ar gyfer cyfarfod Bwrdd Arholi. Mewn achosion lle na ellir 
gwneud penderfyniad yn y Bwrdd a drefnwyd cofnodir y proffil(iau) priodol fel rhai  ‘Amodol 
ar Weithred y Cadeirydd’.  

(4) Yn yr amgylchiadau eithriadol hyn, bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi’n gyfrifol am gadarnhau’r 
canlyniad terfynol. Y Cadeirydd yn ôl ei ddisgresiwn fydd yn barnu a fyddai maint a natur 
gweithgaredd o'r fath yn cyfiawnhau ailymgynnull y Bwrdd Arholi er mwyn ystyried y 
proffil(iau) diweddaredig.  

(5) Bydd yr holl drafodion a awdurdodir gan y Cadeirydd y tu allan i’r prif gyfarfod yn cael eu 
hadrodd i’r Bwrdd ar y cyfle nesaf sydd ar gael. 

 
6.10.5 Apeliadau yn erbyn penderfyniadau Byrddau Arholi 
 

(1) Bydd myfyriwr sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad Bwrdd Arholi yn cael cyfle i wneud 
hynny trwy gyflwyno achos yn unol â’r Weithdrefn ar gyfer Apeliadau.   
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