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7. ASESU: RHAGLENNI A ADDYSGIR 
 
 
7.1 Cyflwyniad  

 
(1) Mae’r bennod hon yn nodi ymagwedd y Brifysgol at asesu myfyrwyr ar raglenni astudio a 

addysgir ac ar yr elfen a addysgir o fewn rhaglenni astudio ymchwil. Mae’r rheoliadau a’r 
gweithdrefnau a ddisgrifir yn cymryd i ystyriaeth God Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch -
UK Quality Code for Higher Education: Advice and Guidance: Assessment.    Fe’u hadolygir 
a lle bo hynny’n briodol, fe’u diwygir yn flynyddol fel rhan o adolygiad blynyddol y Llawlyfr 
Ansawdd Academaidd. 

 
7.2 Egwyddorion 

 
(1) Mae gweithdrefnau asesu trwyadl yn hanfodol er mwyn cynnal a chadw safonau academaidd 

priodol. 

(2) Mae’r dulliau a’r meini prawf asesu yn cyd-fynd â’r deilliannau dysgu a’r gweithgareddau 
addysgu. 

(3) Mae’r asesu’n ddibynadwy, yn gyson, yn deg ac yn ddilys. 

(4) Defnyddir dull cyfannol o ddylunio’r asesu. 

(5) Mae’r asesu’n gynhwysol a theg. 

(6) Mae’r asesu’n glir ac yn dryloyw. 

(7) Mae’r asesu a’r adborth yn bwrpasol ac yn cefnogi’r broses ddysgu. 

(8) Mae’r asesu’n amserol. 

(9) Mae’r asesu’n effeithlon a hwylus. 

(10) Cefnogir y myfyrwyr a’u paratoi ar gyfer asesu. 

(11) Mae’r asesu’n annog integredd academaidd. 
 

(12) Llunnir dulliau a strategaethau asesu i ysgogi myfyrwyr trwy ddarparu cyfleoedd iddynt 
adolygu, arddangos a chyfnerthu’r hyn y maent wedi’i ddysgu ar gyfnodau arbennig yn eu 
rhaglen astudio.  

 
(13) Rhoddir cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad o ystod o wahanol fathau o asesu.  
 
(14) Mae adborth ar eu perfformiad mewn asesiadau yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am eu cryfderau 

a’u gwendidau, gyda’r nod o’u cynorthwyo i wella ansawdd eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth 
a’u sgiliau yn amserol. 

 
(15) Penodir arholwyr allanol  ar gyfer pob darpariaeth sy’n arwain at ddyfarniad arfaethedig. 

 
(16) Pan gynigir rhaglenni mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, cadarnheir yn y memoranda 

cytundeb mai cyfrifoldeb y Brifysgol yw’r trefniadau asesu. Disgwylir i sefydliadau partner 
fodloni’r egwyddorion a nodir yn y bennod hon o ran diogelwch asesu, cyflwyno asesiadau, 
marcio a chymedroli. 
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7.3 Gwybodaeth i’w darparu i fyfyrwyr 
 

Rhaid darparu gwybodaeth i bob myfyriwr yn ymwneud ag asesu fel a ganlyn: 
 
i) Mynediad i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd; 
ii) Y deilliannau dysgu sydd i’w hasesu ym mhob modwl; 
iii) Y meini prawf asesu sydd i’w defnyddio; 
iv) Dulliau a dyddiadau tasgau asesu, yn cynnwys gwybodaeth am fformat papurau 

arholiad, a hyd aseiniadau ysgrifenedig a natur mathau eraill o aseiniadau;  
v) Os asesir gwaith grŵp, rhaid darparu gwybodaeth am y dulliau a ddefnyddir i ddosrannu 

marciau; 
vi) Rhestr o dasgau asesu sy’n gysylltiedig â phob modwl; 
vii) Awgrym o sut a phryd y byddant yn derbyn adborth. 
 

7.4 Amseriad Asesu ac Ailasesu  
 

(1) Gall Athrofeydd benderfynu ar eu dull asesu ac ailasesu gan gymryd i ystyriaeth natur a 
gofynion eu darpariaeth, ac anghenion eu carfannau o fyfyrwyr. 

 
(2) Rhaid i raglenni fynegi’r dull hwn trwy’r broses ddilysu a sicrhau ei fod yn deg, yn dryloyw ac 

yn gyson ac nad yw’n peri i garfan arbennig fod â mantais neu anfantais. 
 
(3) Rhaid i Athrofeydd egluro’n glir i fyfyrwyr amseriad yr asesiadau a’r ailasesiadau. 
 
(4) Rhaid i Athrofeydd gysylltu â’r Gofrestrfa ynglŷn ag amseriad (ail)asesiad i sicrhau y caiff y 

myfyrwyr gyfle i gofrestru yn dilyn eu cyfnod ailsefyll.  
 
(5) Ni ddylid pennu dyddiadau terfyn a fydd yn syrthio ar ddiwrnodau cau’r Brifysgol. Fel arfer 

dylid ymestyn dyddiadau terfyn sydd wedi’u gwahaniaethu (yn unol â’r Polisi Amgylchiadau 
Lliniarol) sy’n syrthio ar ddiwrnodau cau’r Brifysgol i’r diwrnod gwaith ar ôl y diwrnod gwaith 
nesaf.  

 
(6) Dylid pennu dyddiadau terfyn fel y gellir cwblhau marcio a chymedroli (mewnol ac allanol) 

cyn y bwrdd arholi a fydd yn ystyried y modwl. 
 
7.5 Diogelwch Asesu 
 

(1) Rhaid i bob parti sicrhau bod yr asesu’n cael ei gynnal yn ddiogel. 
 
(2) Rhaid i bob parti gyflawni pob agwedd ar yr asesu mewn modd sy’n sicrhau integredd y broses 

asesu ac yn eu tro safonau academaidd pob dyfarniad. 
 
(3) Rhaid i bob parti sicrhau bod systemau priodol yn eu lle i drosglwyddo cwestiynau/tasgau 

asesu drafft rhwng staff a throsglwyddo deunyddiau i arholwyr allanol. 
 
(4) Rhaid i bob parti sicrhau bod systemau priodol yn eu lle i oruchwylio arholiadau. 
 
(5) Rhaid i bob parti sicrhau bod systemau yn eu lle i gadarnhau pwy yw’r myfyrwyr sy’n ymgymryd 

ag asesiadau, boed hynny mewn ystafell arholiad neu ar-lein, a phan mae gwaith myfyriwr yn 
cael ei gyflwyno yn bersonol, ar-lein neu trwy ddull arall. 

 
(6) Rhaid i bob parti sicrhau bod marciau myfyrwyr a gwybodaeth gysylltiedig yn cael eu cadw’n 

ddiogel a’u datgelu dim ond i’r rhai sydd ag angen mynediad iddynt ac sydd â hawl i’w gweld.  
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7.6 Cyflwyno Asesiadau 
 

(1) Mae’n rhaid i Athrofeydd esbonio’n glir i fyfyrwyr y trefniadau ar gyfer cyflwyno gwaith i’w asesu 
a’r dyddiadau terfyn ar gyfer cyflwyno’r gwaith. Oni nodir fel arall, yr amser terfyn ar gyfer 
cyflwyno fydd 23:59 (cylchfa amser man gosod yr asesiad) ar y dyddiad cyflwyno. 

 
(2) Mae’n rhaid i Athrofeydd sicrhau bod gwaith myfyrwyr a gyflwynir i’w asesu’n cael ei gadw’n 

ddiogel tan ar ôl cyfarfod y Bwrdd Arholi perthnasol ac wedi hynny ei fod yn cael ei archifo yn 
unol â rheoliadau diogelu data.  

 
(3) Rhaid cyflwyno pob asesiad ac eithrio arholiadau ffurfiol ac asesiadau ymarferol eu natur yn 

electronig, fel arfer trwy ADRh y  Brifysgol. Rhaid i’r tiwtoriaid sicrhau bod gan bawb sy’n rhan 
o’r broses asesu ddigon o wybodaeth i’w galluogi i ddefnyddio’r cyfleusterau cyflwyno 
electronig, ynghyd â’r cyfleusterau ar gyfer graddio ac adborth. Os nad oes modd cyflwyno 
gwaith trwy ddulliau electronig neu lle bo rhesymau eraill dros gyflwyno drwy ddull gwahanol, 
rhaid gwneud y dull cyflwyno’n glir, gan gynnwys manylion ble a sut i gyflwyno.  Os bydd 
myfyrwyr yn cyflwyno gwaith i’w asesu ar ffurf copi caled, mae’n rhaid rhoi derbynneb iddynt. 
Dylai aelod awdurdodedig o’r Athrofa lofnodi a dyddio’r dderbynneb a rhaid i’r Athrofa gadw 
copi. 
 

(4) Os bydd y Brifysgol yn cyhoeddi’n ffurfiol nad yw’r system gyflwyno electronig ar gael ar y 
dyddiad cyflwyno, bydd y dyddiad cyflwyno’n cael ei ymestyn am 24 awr. Mewn achosion o’r 
fath, ni ddylai myfyrwyr ddefnyddio dulliau eraill i gyflwyno eu gwaith. Os bydd y Brifysgol yn 
cyhoeddi’n ffurfiol fod un neu rai neu bob un o gampysau’r Brifysgol ar gau mewn 
amgylchiadau eithriadol, hysbysir myfyrwyr am unrhyw addasiadau i ddyddiadau cyflwyno neu 
i drefniadau ar gyfer arholiadau ffurfiol ac asesiadau ymarferol eu natur.  

 
(5) Mae’n rhaid gweithredu cosb am gyflwyno’n hwyr yn achos gwaith sydd heb ei gyflwyno erbyn 

y dyddiad terfyn cyhoeddedig. Bydd gwaith a gyflwynir hyd at wythnos yn hwyr yn cael ei gapio 
ar y marc pasio lleiaf  ar gyfer y Lefel yn achos gwaith cynnig cyntaf a dyfernir marc o 0% am 
waith ailasesu. Gellir diddymu cosb am gyflwyno’n hwyr dim ond gyda chymeradwyaeth 
Penderfyniadau Amgylchiadau Lliniarol. 

 
(6) Bydd gwaith a gyflwynir hyd at wythnos yn hwyr ar gyfer modylau Llwyddo/Methu Lefel 4 yn 

cael marc methu, gan nad yw’n bosibl pennu cap.  Gellir diddymu’r gosb dim ond gyda 
chymeradwyaeth Penderfyniadau Amgylchiadau Lliniarol. 
 

(7) Ystyrir gwaith a gyflwynir fwy nag wythnos ar ôl y dyddiad cyflwyno yn achos o beidio â 
chyflwyno ac ni chaiff ei farcio. Mae’n bosibl y caiff y gwaith ei ystyried yn gyflwyniad i’w 
ailasesu os cynigir hynny gan fwrdd arholi. 

 
7.7 Gwaith sydd dros yr uchafswm geiriau 

(i) Mae gan wahanol asesiadau gyfrif geiriau amrywiol wedi’u pennu ar eu cyfer. Mae’n 
bwysig bod y myfyrwyr yn cadw at y cyfrif geiriau a bennir ar gyfer pob asesiad bob 
amser am y rhesymau canlynol:  
• Annog ysgrifennu clir a chryno gan fyfyrwyr. 
• Sicrhau tegwch rhwng yr holl fyfyrwyr sy’n gwneud yr asesiad penodol hwnnw 

(ii) Os aethpwyd dros yr uchafswm geiriau penodedig ar gyfer asesiad, fel arfer 
gweithredir y cosbau canlynol. Ni all y gosb fynd â’r gwaith i’r categori methu. 
• Hyd at 10% dros yr uchafswm geiriau – ni thynnir unrhyw farciau o’r marc terfynol 
• Rhwng 10% a 25% dros yr uchafswm geiriau - Tynnir 5 marc o’r marc terfynol, neu 

gostyngir y marc i’r marc wedi’i gapio, pa un bynnag yw’r gosb leiaf.  Er enghraifft, 
yn achos myfyriwr israddedig sy’n cael marc terfynol o 44%, byddai’r marc yn cael 
ei ostwng i’r marc wedi’i gapio sef 40%; tra yn achos myfyriwr israddedig sy’n cael 
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marc terfynol o 49%, byddai’r marc yn cael ei ostwng i 44%.  Yn achos myfyriwr ôl-
raddedig sy’n cael marc terfynol o 54%, byddai’r marc yn cael ei ostwng i’r marc 
wedi’i gapio sef 50%; tra yn achos myfyriwr ôl-raddedig sy’n cael marc terfynol o 
67%; byddai’r marc yn cael ei ostwng i 62%. 

• Rhwng 25% a 50% dros yr uchafswm geiriau – Tynnir 10 marc o’r marc terfynol, 
neu gostyngir y marc i’r marc wedi’i gapio, pa un bynnag yw’r gosb leiaf.  Er 
enghraifft, yn achos myfyriwr israddedig sy’n cael marc terfynol o 47%, byddai’r 
marc yn cael ei ostwng i’r marc wedi’i gapio sef 40%; tra yn achos myfyriwr 
israddedig sy’n cael marc terfynol o 55%, byddai’r marc yn cael ei ostwng 
i 45%.  Yn achos myfyriwr ôl-raddedig a addysgir sy’n cael marc terfynol o 59%, 
byddai’r marc yn cael ei ostwng i’r marc wedi’i gapio sef 50%; tra yn achos myfyriwr 
ôl-raddedig sy’n cael marc terfynol o 64%; byddai’r marc yn cael ei ostwng i 54%.  

• 50% neu fwy dros yr uchafswm geiriau – y marc uchaf y gellir i roi yw’r marc wedi’i 
gapio 

(iii) Gallai methu â chyrraedd yr uchafswm geiriau (neu'r isafswm geiriau os rhoddir ystod) 
arwain at farciau is ar sail ansawdd y gwaith oherwydd nad yw’r gwaith efallai’n 
cynnwys y wybodaeth angenrheidiol sy’n ofynnol i’r asesiad fodloni’r deilliannau dysgu 
a nodwyd. 

(iv) Dylai’r adborth ar yr asesiad grybwyll yn glir unrhyw farc a dynnwyd a’r rheswm am 
  hynny.  

 
7.8 Marcio  
 
(1) Egwyddorion Marcio 
 

(i) Rhaid i farciau am dasgau asesu unigol sy’n cyfrannu at ddyfarniad gael eu mynegi fel 
canran (rhif cyfan). Rhaid i unrhyw gynllun marcio arall (e.e. gradd pasio/methu) gael ei 
gymeradwyo’n benodol adeg dilysu. 

 
(ii) Dyfernir marciau i fyfyrwyr fesul unigolyn beth bynnag yw natur y dasg asesu. 

 
(iii) Mae marciau’n amodol tan iddynt gael eu cadarnhau gan Fwrdd Arholi. 

(iv) Rhaid i bob arholiad ysgrifenedig ffurfiol yn y Brifysgol gael ei farcio’n ddienw. Rhaid 
adnabod ymgeiswyr mewn arholiadau o’r fath trwy eu rhif myfyriwr yn unig, hyd nes bo’r 
marcio cyntaf a’r cymedroli neu’r ail farcio wedi’u cwblhau. Nid yw’n ofynnol i asesiadau  
heblaw arholiadau ysgrifenedig ffurfiol gael eu marcio’n ddienw gan fod y Brifysgol yn 
cydnabod y gall cadw gwaith yn ddienw fod naill ai’n amhosibl neu heb fod yn fuddiol yn 
addysgol. Fodd bynnag bydd asesiadau’n cael eu marcio’n ddienw os bernir bod hynny’n 
briodol i asesiad penodol a nodir hyn yn glir yn y ddogfennaeth berthnasol ar gyfer yr 
asesiad. 
 

(2) Codi/gostwng marciau yn gymesur  
 

(i) Os bydd Athrofa, oherwydd disgyblaeth academaidd, yn dymuno dilyn system o godi 
neu ostwng marciau’n gymesur, rhaid i’r cynnig gael ei gymeradwyo gan yr arholwr(wyr) 
allanol modylau perthnasol, Bwrdd yr Athrofa a’r Pwyllgor Ansawdd a Safonau 
Academaidd. Rhaid rhoi gwybodaeth ysgrifenedig lawn i fyfyrwyr am unrhyw system o’r 
fath ar ddechrau’r modwl. 

 
(3) Rhoi marc i fyfyriwr am waith sydd wedi ei golli 

 
(i) Dylai myfyrwyr, lle bynnag y bo modd, gadw copi o waith a gyflwynwyd i’w asesu. 
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(ii) Os bydd gwaith sydd wedi ei gyflwyno i’w asesu’n mynd ar goll ac nid oes modd ei adfer, 
ac nad oedd yn ymarferol gwneud copi oherwydd natur y gwaith, neu os bydd sgript 
arholiad neu brawf dosbarth yn mynd ar goll ac nid oes modd ei adfer, dilynir y rheolau 
canlynol: 

 
• Rhaid i’r Athrofa hysbysu’r myfyriwr bod ganddo’r opsiwn o gael ei ailasesu heb 

gosb neu ddewis derbyn marc, a ddyrennir fel a ganlyn, am y gwaith sydd wedi ei 
golli: 

 
- Os bydd y dasg asesu yn un o nifer o elfennau asesu ar gyfer y modwl ac mae 

mwy na 50% o asesiad y modwl ar gael, dyrennir marc i’r myfyriwr am yr elfen 
sydd ar goll ar sail cyfartaledd pwysol y marciau sydd ar gael am elfennau 
asesu eraill y modwl. Mae pwysiad perthynol yr elfennau a ddefnyddir yr un 
peth â phwysiad perthynol yr elfennau hyn ar gyfer y modwl cyfan. 

 
- Os oedd y dasg asesu yn ffurfio’r asesiad cyfan am y modwl neu os yw’r gwaith 

sydd ar gael yn llai na 50% o asesiad y modwl, dyrennir marc modwl i’r myfyriwr 
sy’n hafal â’i gyfartaledd pwysol ef/hi yn y 60 credyd gorau o’r modylau a 
gwblhawyd ar yr un lefel. 

 
• Os na cheir ymateb gan y myfyriwr erbyn y dyddiad terfyn a nodwyd, rhaid dyrannu 

marc am y gwaith sydd wedi’i golli yn unol â’r rheolau uchod. 
 
(4) Prosesau Cymedroli  

 
(i) Mae’r Brifysgol yn defnyddio amrywiaeth o brosesau cymedroli i adlewyrchu amrywiol 

ofynion disgyblaethau gwahanol a gofynion gwahanol y mathau amrywiol o ddeunydd a 
asesir (Atodiad GA22: Prosesau Marcio). Rhaid i Athrofeydd ddewis y prosesau mwyaf 
priodol ar gyfer eu Rhaglenni Astudio a defnyddio meini prawf a gytunwyd. Dylai’r 
prosesau a ddewisir a’r meini prawf gael eu cyhoeddi, a rhaid i unrhyw newidiadau maes 
o law gael eu cymeradwyo gan Fwrdd yr Athrofa yn dilyn ymgynghori â’r arholwr(wyr) 
allanol modylau perthnasol gan ddefnyddio’r cyfarwyddyd sydd ar gael.  

 
(ii) Rhaid i bob asesiad sy’n cyfrannu at ddyfarniad terfynol/dosbarth gradd gael ei 

gymedroli.  
 

(iii) Os defnyddir samplu, dewisir sampl gynrychiadol o chwe darn o waith o leiaf a dylid 
cynnwys y canlynol: 

 
• enghreifftiau o waith yn y categori dosbarth cyntaf (neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny 

mewn dyfarniadau eraill); 
• enghreifftiau o waith yn y categori methu; 
• enghreifftiau o waith o bob dosbarth gradd;  
• enghreifftiau o waith o fewn 2% i’r ffin rhwng dosbarthiadau (neu’r hyn sy’n cyfateb 

i hynny mewn dyfarniadau eraill); 
• unrhyw waith y mae’r marciwr yn dymuno cael barn arall amdano. 
 

(iv) Os yw’r broses gymedroli’n nodi pryderon yn ymwneud â’r marcio mewn un o’r 
categorïau neu fwy, rhaid i’r holl waith yn y categori hwnnw gael ei adolygu a rhaid i 
unrhyw wahaniaethau gael eu datrys trwy drafod. Os nad oes modd datrys y mater fel 
hyn, rhaid i’r gwaith gael ei farcio gan farciwr ychwanegol a enwebir gan Gadeirydd y 
Bwrdd Arholi perthnasol. Mae’r marciau a roddir gan y marciwr ychwanegol yn derfynol. 
Rhaid cofnodi’r broses o gytuno ar farc terfynol yn ofalus fel y gall yr arholwr allanol 
modylau ddilyn y broses honno.  
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7.9 Iaith y cyflwyno a’r asesu 
 

Cymraeg neu Saesneg fydd iaith astudio rhaglenni’r Brifysgol, ac eithrio dan yr amgylchiadau 
canlynol:  
  
A)  Lle mae astudio iaith arall yn cyfrannu at gynnwys academaidd y modwl 
B)  Lle cytunwyd yn benodol ar gyflwyno mewn iaith arall fel rhan o'r broses o gymeradwyo 

a dilysu rhaglen benodol.    
 
Bydd iaith y cyflwyno ac iaith yr asesu fel arfer yr un peth.    
  
Os bydd astudio iaith arall yn cyfrannu at gynnwys academaidd rhaglen (fel yn A uchod), 
rhaid i o leiaf hanner y rhaglen gael ei hasesu yn Gymraeg neu Saesneg. Ar gyfer rhaglenni 
sy’n cynnwys modwl traethawd hir neu brosiect gwerth 60 credyd o leiaf, rhaid i’r asesiadau 
ysgrifenedig a llafar fod yn Gymraeg neu Saesneg. 
 
Ar gyfer rhaglenni nad ydynt yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg neu yn Saesneg, rhaid iddynt 
fodloni'r gofynion a nodir yn y Polisi ar gyfer cyflwyno ac asesu mewn ieithoedd heblaw’r 
Gymraeg neu'r Saesneg. 

 
7.10 Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg os mai Saesneg yw iaith y cyflwyno 

 
(1) Er gwaethaf paragraff 7.9 uchod, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo’r iaith Gymraeg 

ac i annog myfyrwyr i ddatblygu’u sgiliau wrth ei defnyddio. Yn achos ceisiadau gan fyfyrwyr 
sy’n dilyn modylau cyfrwng Saesneg, yn uniongyrchol yn y Drindod Dewi Sant neu mewn 
sefydliadau partner yng Nghymru, i ymgymryd ag asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid 
darparu ar gyfer pob cais o’r fath os gwneir y ceisiadau’n amserol (fel arfer ar ddechrau’r 
modwl ond o leiaf dair wythnos cyn dyddiad cyflwyno’r asesiad) ac ar yr amod nad ydynt yn 
anghyson ag amcanion y rhaglen neu ddeilliannau dysgu’r modwl. Gall methu â gwneud cais 
o’r fath arwain at oedi wrth asesu’r myfyriwr oherwydd yr amser sydd ei angen i gyfieithu 
deunyddiau. Os bydd ymgymryd â’r dasg asesu’n gofyn am fewnbwn gan eraill (e.e. gwaith 
grŵp neu dasg sy’n gysylltiedig â lleoliad), efallai na fydd yn bosibl galluogi’r myfyriwr i 
ymgymryd â’r asesiad trwy gyfrwng y Gymraeg heb addasu’r dasg asesu mewn rhyw ffordd. 
Bydd angen i’r Rheolwr Rhaglen sicrhau bod y myfyriwr yn deall yn llawn oblygiadau unrhyw 
addasu o’r fath. Bydd angen i’r Rheolwr Rhaglen hefyd sicrhau bod unrhyw addasiadau’n cael 
eu cymeradwyo yn unol â’r Protocol Asesu ac nad ydynt yn peryglu tegwch y broses asesu i 
unrhyw fyfyrwyr sy’n ymgymryd â’r modwl. Rhaid i Reolwyr Rhaglenni wneud trefniadau i 
gyfieithu’r deunyddiau asesu angenrheidiol ac maent yn gyfrifol am sicrhau na fydd y myfyriwr 
yn ennill mantais annheg neu’n cael ei roi o dan anfantais.  

 
(2) Lle bynnag y bo’n bosibl, rhaid i asesiadau cyfrwng Cymraeg gael eu marcio gan diwtor 

Cymraeg ei iaith sydd â chymwysterau academaidd addas a phrofiad yn y pwnc a asesir, a 
phrofiad o asesu cyfrwng Cymraeg ar lefel debyg. Rhaid i’r cyfryw diwtor hefyd farcio 
asesiadau a ysgrifennwyd yn Saesneg fel rhan o broses gymedroli.  

 
(3) Os na fydd yn bosibl dod o hyd i asesydd addas Cymraeg ei iaith, wedyn rhaid i waith y 

myfyriwr gael ei gyfieithu i’r Saesneg at ddibenion marcio. Mewn achos o’r fath, rhaid dweud 
wrth gyfieithwyr i gyfieithu heb newid ystyr y ddadl a gyflwynir na gwella eglurder y mynegiant.  
 

7.11 Gosod tasgau ail-asesu 
 

(1) Os yw Bwrdd Arholi wedi penderfynu y caiff myfyriwr ei ailasesu: 
 
(i) Gall natur y dasg ailasesu fod yn wahanol i’r dasg asesu wreiddiol ar yr amod bod natur 

yr asesiad wedi’i chymeradwyo gan Fwrdd yr Athrofa a bod y deilliannau dysgu 
perthnasol wedi’u hasesu’n llawn. Fodd bynnag, mae ffurf y dasg ailasesu fel arfer yn 
cyfateb yn union i’r dasg asesu wreiddiol. 
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(ii) Os yw’r dasg ailasesu ar ffurf arholiad amseredig, mae’n rhaid i’r cwestiynau arholiad 

fod yn wahanol i’r rhai a osodwyd yn yr arholiad gwreiddiol. Rhaid i’r cwestiynau fod yn 
ddigon gwahanol i’r cwestiynau blaenorol i sicrhau nad yw’r asesiad yn brawf o ddysgu 
ar y cof yn unig. 

 
(iii) Os yw’r dasg ailasesu ar ffurf aseiniad, astudiaeth achos neu fath arall o brosiect, fel 

arfer caiff y myfyriwr gyfle i ail-wneud ac ailgyflwyno neu gyflwyno’r aseiniad gwreiddiol. 
 
(iv) Yn achos myfyrwyr y cadarnhawyd honiad o gamymddwyn academaidd yn eu herbyn 

ac y bu’n ofynnol iddynt ailgyflwyno asesiad fel rhan o’r gosb, rhaid rhoi tasg newydd. 
 

7.12 Marciau a allai fod wedi’u tanseilio  
 

(1) Mae ymagwedd y Brifysgol at gysylltiadau personol neu broffesiynol rhwng staff a myfyrwyr 
wedi’i nodi yn y Polisi sy’n Llywodraethu Perthnasoedd Proffesiynol yn y Gweithle. 

(2) Pan fydd myfyrwyr yn rhan o weithdrefn gwyno yn erbyn aelod o’r staff, bydd y Brifysgol yn 
sicrhau y bydd prosesau asesu yn ddiduedd a theg. Gallai hyn olygu defnyddio marcwyr 
gwahanol. 

 
7.13 Datgelu marciau/graddau 
 

(1) Marciau neu raddau amodol neu heb eu cadarnhau yw’r rhai sydd eto i’w cyflwyno i Fwrdd 
Arholi. 

 
(2) Marciau neu raddau sydd wedi’u cadarnhau yw’r rhai sydd wedi’u cytuno gan Fwrdd Arholi . 

 
(3) Rhaid hysbysu myfyrwyr bod unrhyw farciau a graddau a ryddheir cyn cael eu cymeradwyo’n 

ffurfiol gan Fwrdd Arholi yn rhai amodol, dros dro. 
 

(4) Mynegir penderfyniadau’r Bwrdd Arholi i fyfyrwyr gan y Gofrestrfa fel arfer dim mwy na 10 
diwrnod gwaith clir ar ôl i’r Bwrdd perthnasol gwrdd. 

 
7.14 Adborth a dychwelyd gwaith 
 

(1) Ar gyfer rhaglenni israddedig a’r elfennau a addysgir mewn rhaglenni ôl-raddedig, rhaid 
cwblhau’r broses o farcio gwaith myfyrwyr cyn pen 201 niwrnod gwaith clir wedi i’r gwaith 
gael ei gyflwyno, a rhaid darparu adborth amodol i fyfyrwyr o fewn yr un raddfa amser. Yn 
achos traethodau hir meistr a addysgir, rhaid cwblhau’r marcio a darparu adborth amodol i 
fyfyrwyr o fewn 30 diwrnod gwaith clir. Os yw hynny’n briodol (er enghraifft, yn achos 
arholiadau ffurfiol diwedd tymor) gellir darparu’r adborth ar ddechrau’r tymor dilynol. Rhaid i 
staff ofyn am ganiatâd ysgrifenedig gan y Cyfarwyddwr Academaidd os na ellir cwblhau’r 
marcio a’r adborth o fewn y raddfa amser hon a rhaid hysbysu’r myfyrwyr yn unol â hynny. 

 
(2) Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall adborth i fyfyrwyr gymryd sawl ffurf, megis adborth 

diagnostig uniongyrchol ar diwtorialau unigol a/neu grŵp. Rhaid paratoi adborth ffurfiol ar 
asesiadau ar gyfer pob darn o waith a asesir sy’n cyfrannu at yr asesiad ffurfiol o berfformiad 
myfyriwr unigol. 

 
  

 
1 Os ceir wythnosau darllen, bydd y raddfa amser ar gyfer marcio a rhoi adborth yn parhau fel y nodir yn 7.14 (1).  
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7.15 Arholwyr Allanol  
 
7.15.1 Dibenion system Arholwyr Allanol 
 

(1) Prif ddibenion system arholwyr allanol y Brifysgol yw sicrhau bod: 

• safon pob dyfarniad yn cael ei chynnal ar y lefel briodol; 
• safonau perfformiad myfyrwyr yn cymharu â safonau ar raglenni neu bynciau tebyg mewn 

sefydliadau eraill yn y DU y mae’r arholwyr yn gyfarwydd â hwy; 
• y prosesau ar gyfer asesu a phennu dyfarniadau yn gadarn ac wedi’u cynnal yn deg. 

 
(2) Bydd y Brifysgol yn penodi o leiaf un arholwr allanol modylau ar gyfer pob darpariaeth a 

addysgir sy’n arwain at ddyfarniad arfaethedig gan y Brifysgol. Bydd o leiaf un arholwr allanol 
yn bresennol ym mhob Bwrdd Arholi; os nad oes arholwyr allanol modylau ar gael i fynychu, 
bydd  y Brifysgol yn penodi arholwr allanol gweithdrefnol i fynychu’r Bwrdd Arholi. Mewn 
amgylchiadau eithriadol, lle mae’r Senedd yn gweithredu yn rhinwedd swyddogaeth Bwrdd 
Arholi, mae’n bosibl y penodir Arholwr Allanol ar ran y Senedd. 

 
(3) Mae’r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd y gwaith a wneir gan ei staff ei hun fel arholwyr 

allanol i sefydliadau eraill, a lles hynny i’r ddwy ochr, a ble bynnag y bo modd bydd yn 
cymeradwyo ceisiadau gan staff i ymgymryd â dyletswyddau arholi allanol mewn sefydliadau 
eraill. 

 
(4) Mae’r rolau, y cyfrifoldebau a’r gweithdrefnau sy’n ymwneud ag Arholwyr Allanol i’w gweld yn 

y Protocol Arbenigedd Academaidd.  
 
7.15.2 Rôl Arholwyr Allanol  
 

(1) Mae’r Brifysgol yn disgwyl i arholwr allanol wneud y canlynol: 
 

(i) Adolygu a gwneud sylwadau ar safonau’r Brifysgol a pherfformiad myfyrwyr mewn 
perthynas â’r safonau hynny; 

(ii) Adolygu a gwneud sylwadau ar weithredu polisïau a gweithdrefnau’n deg a chyson gan 
sicrhau integredd a thrylwyredd arferion academaidd; 

(iii) Adolygu a gwneud sylwadau ar arfer da a gwelliannau posibl; 
(iv) Cadarnhau addasrwydd tasgau asesu a meini prawf asesu; 
(v) Bod yn aelodau llawn o fyrddau arholi (mae’r gofynion presenoldeb wedi’u nodi’n glir ym 

Mhennod 6); 
(vi) Cyflwyno adroddiad ysgrifenedig i’r Brifysgol. 
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