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9.  FFRAMWAITH GWEITHDREFNOL AR GYFER DARPARIAETH GYDWEITHREDOL  
  
 
9.1 Cyflwyniad 
 
9.1.1 Mae darpariaeth gydweithredol yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio trefniant lle mae credyd 

academaidd neu raglenni astudio academaidd yn cael eu darparu y tu allan i’r Brifysgol, y mae 
gan y Brifysgol gyfrifoldeb llwyr neu rannol amdanynt, ac y mae’r Brifysgol yn dyfarnu credyd 
amdanynt. Darperir y ddarpariaeth hon trwy bartneriaethau cydweithredol gyda sefydliadau 
eraill (‘sefydliadau partner’). Mae’r holl ddarpariaeth gydweithredol yn cyd-fynd â Chynllun 
Strategol a Strategaeth Ryngwladol y Brifysgol. 

 
9.1.2 Mae Pennod 11, Gweithio gydag Eraill, yn disgrifio’r mathau eraill o drefniadau lle mae 

myfyrwyr yn astudio rhan o’u gradd gyda sefydliad arall, gan gynnwys, er enghraifft, 
brentisiaethau, a dyfarniadau ar y cyd lle nad yw myfyrwyr yn astudio mewn sefydliad arall. 
Mae Pennod 10 (Cyrsiau Byr, y Fframwaith Arfer Proffesiynol, Partneriaid Cyfraniadol ac 
Achredu) yn disgrifio’r trefniadau lle mae sefydliad allanol yn cyfrannu at raglen y Brifysgol 
(Partner Cyfraniadol), yn ogystal â’r trefniadau ar gyfer achredu gwaith sefydliadau allanol. 

 
9.1.3 Mae egwyddorion, rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol, sydd wedi’u hamlinellu mewn 

Penodau ac atodiadau cysylltiedig eraill o’r llawlyfr hwn, hefyd yn berthnasol i bartneriaethau 
cydweithredol a dylid cyfeirio atynt fel y bo’n briodol.  Mae unrhyw amrywiadau ar gyfer 
darpariaeth gydweithredol wedi’u nodi’n glir. 

 
9.1.4 Goruchwylir y trefniadau a ddisgrifir yn y Bennod hon ar lefel ganolog yn y Brifysgol gan y 

Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol.   Mae’r Swyddfa hon yn gyfrifol am yr holl brosesau 
cymeradwyo, monitro ac adolygu sy’n gysylltiedig â phartneriaethau cydweithredol ac am 
gynghori’r Brifysgol a staff sefydliadau partner ar faterion yn ymwneud â darpariaethau 
cydweithredol. 

 
9.1.5 Mae ymagwedd y Brifysgol at bartneriaethau cydweithredol yn seiliedig ar yr egwyddorion 

canlynol: 
 

• bod penderfyniadau i sefydlu partneriaethau cydweithredol newydd yn gyfrifoldeb y 
Senedd a rhaid i ddiwydrwydd dyladwy manwl a helaeth fod yn sail i’r penderfyniadau 
hynny; 

• na fydd unrhyw drefniadau a wneir yn torri deddfau, cytundebau, dealltwriaethau nac 
egwyddorion sydd mewn grym o fewn y wlad neu’r rhanbarth lle mae’r cydweithio’n 
digwydd, neu sydd yn lleol i’r sefydliad partner, neu’n berthnasol yng nghyswllt unrhyw 
drydydd parti sy’n rhan o’r cydweithredu; 

• y bydd unrhyw daliadau a godir mewn perthynas â darpariaeth gydweithredol y Brifysgol 
yn gyffredinol yn talu, o leiaf, am y costau a ddaw i ran y Brifysgol wrth iddi gyflawni’i 
dyletswyddau cysylltiedig; 

• y bydd union natur y partneriaethau cydweithredol unigol yn cymryd i ystyriaeth allu ac 
aeddfedrwydd academaidd y sefydliad partner, ac y gallai ddatblygu dros amser; 

• y bydd partneriaethau cydweithredol yn seiliedig ar ystyriaethau academaidd, ac wedi’u 
llunio i gefnogi’r ddau bartner i ddatblygu gallu, creu gwybodaeth newydd a chynyddu 
cyfalaf deallusol. Yn ei dro gallai’r ffocws hwn ar bartneriaeth sy’n seiliedig ar ystyriaethau 
academaidd greu cyfleoedd i ddatblygu rhwydweithiau cydweithredol amlochrog sy’n 
cynnwys mwy nag un partner cydweithredol; 

• y bydd pob darpariaeth gydweithredol, fel rheol, yn gysylltiedig â darpariaeth gytras yn y 
Brifysgol. Trwy ‘angori academaidd’ fel hyn gall darpariaeth greu’r mathau o fanteision 
academaidd sydd o les i’r ddwy ochr, a datblygu cymunedau o ysgolheigion; 
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• bod y Brifysgol yn gyfrifol am safonau academaidd pob dyfarniad a roddir yn ei henw.  
Bydd y safonau a gyrhaeddir gan fyfyrwyr sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni cydweithredol 
yn gyfartal â’r safonau a gyrhaeddir gan fyfyrwyr sy’n llwyddo mewn rhaglenni yn y 
Brifysgol; 

• y bydd y Brifysgol yn sicrhau bod ansawdd y cyfleoedd dysgu ar raglenni cydweithredol 
yn uwch na’r lefelau trothwy derbyniol isaf adeg y dilysu gwreiddiol a bod gweithdrefnau 
cyfoethogi ansawdd addas yn eu lle drwy gydol oes y rhaglen; 

• y bydd gan raglenni astudio sydd â’r un teitl dyfarniad yr un prif amcanion addysgol a 
deilliannau rhaglen ac y byddant yn cael eu monitro i sicrhau cysondeb safonau ar draws 
y rhaglenni;  

• y bydd y prosesau a ddatblygir i gefnogi darpariaeth gydweithredol yn cael eu llywio gan 
arfer gorau’r sector, ac yn cymryd i ystyriaeth yr UK Quality Code for Higher Education a 
gyhoeddir gan yr ASA, ac adrannau perthnasol yr UK Quality Code, Advice and Guidance. 

 
9.2 Mathau o bartneriaethau a dulliau darparu 
 
9.2.1 O fewn y cyd-destun cyffredinol hwn, mae gan y Brifysgol y mathau canlynol o bartneriaeth 

gydweithredol: 
 

• Partneriaethau strwythurol, lle ceir perthynas ffurfiol, strwythurol sy’n fodd o rannu 
cyrchnodau academaidd a chenhadaeth. Mae partneriaethau strwythurol yn debygol o 
gynnwys rhai neu bob un o’r canlynol: cynrychiolaeth o’r bartneriaeth ar brif bwyllgorau’r 
Brifysgol, ac i’r gwrthwyneb; rhannu staff academaidd (gyda staff o’r Brifysgol weithiau’n 
cyfrannu at ddarparu rhaglenni a gweithgarwch academaidd arall yn y sefydliad partner, 
ac i’r gwrthwyneb); a rhannu adnoddau eraill ddwy ffordd (yn cynnwys, er enghraifft, 
adnoddau ffisegol ac adnoddau electronig rhithwir). Gelwir partneriaethau strwythurol 
hefyd yn Golegau Cyfansoddol. 

• Partneriaethau rhaglen, lle mae prif ffocws yr ymgysylltu’n ymwneud â rheoli a darparu 
rhaglenni academaidd penodol. O fewn y partneriaethau hyn, mae’r gweithgarwch ar y 
cyd wedi’i gyfyngu i feysydd sy’n angenrheidiol er mwyn galluogi’r Brifysgol i oruchwylio’r 
ddarpariaeth yn briodol yn ganolog, a thrwy hynny gyflawni’i dyletswyddau mewn 
perthynas ag ansawdd a safonau academaidd dyfarniadau. Gellir dynodi sefydliadau 
partner mewn partneriaethau rhaglen yn Golegau Cysylltiol y Brifysgol os ydynt yn 
bodloni'r meini prawf ac yn cael eu cymeradwyo gan Gyngor y Brifysgol (Atodiad CP13). 

 
9.2.2 O fewn y mathau hyn o bartneriaethau, mae sawl dull darparu’n bosibl:   
 

• Darpariaeth dyfarniadau deuol – lle dyfernir cymwysterau gwahanol ac ar wahân gan y 
sefydliad partner a’r Brifysgol pan gwblheir rhaglenni’n llwyddiannus. 

• Darpariaeth ddilysu – lle mae cwricwla’n cael eu datblygu gan staff y sefydliad partner, 
mewn cysylltiad â staff y Brifysgol, i’w cymeradwyo gan y Brifysgol.  

• Darpariaeth freiniol – lle mae sefydliad partner yn dilyn cwricwla presennol y Brifysgol, 
naill ai yn eu cyfanrwydd neu gyda rhywfaint o hyblygrwydd wedi’i ganiatáu i addasu'r 
cynnwys. 

• Darpariaeth oddi ar gampws – lle mae staff y Brifysgol yn cyflwyno ac yn asesu un o 
raglenni’r Brifysgol mewn sefydliad partner. Gall y ddarpariaeth fod wedi’i hategu gan 
gymorth academaidd, bugeiliol a/neu weinyddol a ddarperir gan staff y sefydliad partner. 
Mewn geiriau cyffredin, gellir disgrifio’r partneriaethau hyn hefyd yn bartneriaethau ‘â 
chymorth tiwtor’ neu bartneriaethau ‘allgymorth’. 

• Cysylltiadau Trosglwyddo (articulation) - lle mae myfyrwyr yn y sefydliad partner yn cael 
mynediad uniongyrchol ar lefel uwch i raglenni penodol o fewn y Brifysgol. 
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• Darpariaeth dyfarniadau ar y cyd – lle gall y Brifysgol, gyda chymeradwyaeth ddatganedig 
y Senedd, gynnig dyfarniadau ar y cyd â sefydliadau priodol eraill, sy’n golygu y gallai 
myfyrwyr fod yn astudio ym mhob un o’r partneriaid sy’n rhan o’r trefniant (disgrifir 
darpariaeth dyfarniadau ar y cyd lle mae myfyrwyr yn astudio o fewn y Brifysgol yn unig 
ym Mhennod 10). 

 
9.2.3 Mae’r dulliau darparu’n seiliedig ar y gydnabyddiaeth y gall sefydliadau partner fod ar wahanol 

gamau yn eu datblygiad academaidd (a threfniadol) a gall fod ganddynt resymau gwahanol 
am geisio partneriaeth â’r Brifysgol. Lluniwyd ymagwedd y Brifysgol at ddarpariaeth 
gydweithredol i sicrhau bod partneriaethau cydweithredol newydd yn seiliedig ar ddull darparu 
sy’n briodol i’r sefydliad partner, ond gyda lle i ddatblygu wrth i’r bartneriaeth aeddfedu. Mae’n 
bosibl i ddulliau darparu gwahanol gael eu cymeradwyo o fewn yr un sefydliad partner.  

 
9.2.4 Mae’n bosibl hefyd y bydd y Brifysgol yn cynnig graddau ymchwil ôl-raddedig ar y cyd â 

sefydliad partner. Mae’r trefniadau penodol sy’n rheoli cymeradwyo graddau ymchwil o fewn 
partneriaethau cydweithredol i’w gweld yn Atodiad CP3. 

 
9.3 Cyfrifoldebau 

 
9.3.1 Bydd partneriaeth gydweithredol bosibl neu wirioneddol yn cynnwys nifer o gyrff Prifysgol ac 

unigolion ar wahanol adegau.  Yn sgil cymhlethdod y trefniadau a’r cysylltiadau aml-sianel sy’n 
aml yn digwydd trwy gydol unrhyw bartneriaethau cydweithredol, mae angen pennu rolau a 
chyfrifoldebau allweddol a chadw at y rhain. Mae hyn yn galw am ddealltwriaeth sefydliadol o 
amrywiol rolau a chyfrifoldebau gweithredwyr allweddol yn y broses. Mae’r diffiniadau canlynol 
o rolau a chyfrifoldebau’n berthnasol trwy gydol y prosesau sy’n sail i’r fframwaith hwn: 

 
Senedd y Brifysgol 
 
9.3.2  Mae Senedd y Brifysgol yn gyfrifol am: 
 

• gymeradwyo’r holl bartneriaethau cydweithredol;  
• parhau â phartneriaethau cydweithredol cyfredol; 
• terfynu unrhyw gytundeb partneriaeth cydweithredol cyfredol yn gynnar; 
• peidio â pharhau ag unrhyw gytundeb partneriaeth cydweithredol cyfredol.  

 
Tîm Cynllunio Academaidd (TCA) 
 
9.3.3 Mae’r Tîm Cynllunio Academaidd yn gyfrifol am: 
 

• gymeradwyo cynigion ar gyfer datblygu partneriaethau cydweithredol newydd;  
• cymeradwyo cynigion ar gyfer datblygu rhaglenni astudio mewn partneriaethau 

cydweithredol; 
• cymeradwyo cynigion ar gyfer addasiadau mawr i raglenni astudio mewn partneriaethau 

cydweithredol; 
• nodi unrhyw gamau gweithredu sydd eu hangen mewn ymateb i adroddiad blynyddol y 

Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol ynghylch effeithiolrwydd rheolaeth a monitro’r 
partneriaethau.  
 

Y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol 
 
9.3.4 Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol (SPC) yn rhan gyfansoddol o Academi Fyd-

eang Cymru o fewn y Brifysgol ac mae'n arwain, ar ran y Brifysgol, ar reolaeth yr holl 
Bartneriaethau Cydweithredol o ddydd i ddydd. Yn benodol, mae’r SPC yn gyfrifol am: 

• arwain ar yr holl gynigion newydd ar gyfer cymeradwyo partneriaethau cydweithredol, gan 
gynnwys y broses asesu a chymeradwyo ffurfiol a drafftio’r holl Femoranda Cytundeb 
cysylltiedig;  
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• arwain ar reoli’r berthynas o ddydd i ddydd gyda’r holl bartneriaethau cydweithredol;  
• monitro perfformiad yr holl bartneriaid cydweithredol ac arwain ar bob adolygiad ffurfiol ar 

bartneriaethau cydweithredol; 
 

Athrofeydd Academaidd ac Academïau’r Brifysgol 
 
9.3.5 Mae gan y Brifysgol nifer o Athrofeydd Academaidd ac Academïau, a thrwyddynt mae’n 

darparu rhaglenni academaidd a goruchwyliaeth addysgol. Mae gan uwch aelod academaidd 
o staff gyfrifoldeb cyffredinol am oruchwylio disgyblaethau rhaglenni cydweithredol sy’n 
gysylltiedig â’u Hathrofa.   Mae strwythurau cefnogi ychwanegol yn eu lle ym mhob Athrofa 
gan ddibynnu ar raddfa, ystod a maint eu darpariaeth gydweithredol.    
 
Mae gan gyrff o’r fath y cyfrifoldebau canlynol o fewn telerau’r fframwaith hwn: 

• sicrhau bod ganddynt strwythur a mecanweithiau priodol yn eu lle i gyflawni eu 
cyfrifoldebau mewn perthynas â Phartneriaethau Cydweithredol;   

• darparu’r mewnbwn a’r cymorth sydd eu hangen o ran y ddisgyblaeth o fewn y prosesau 
sy’n gysylltiedig â datblygu, monitro ac adolygu partneriaethau; 

• darparu’r mewnbwn a’r cymorth sydd eu hangen o ran y ddisgyblaeth o fewn y prosesau 
sy’n gysylltiedig â datblygu, monitro ac adolygu rhaglenni astudio; 

• darparu goruchwyliaeth o’r ddisgyblaeth ac angori rhaglenni a gymeradwywyd o fewn 
partneriaethau cydweithredol; 

• darparu, rheoli a goruchwylio Arweinwyr Timau Partneriaeth.   
 

Grŵp Sefydlog ar Ddiwydrwydd Dyladwy 
 

9.3.6 Mae Grŵp Sefydlog Diwydrwydd Dyladwy’r Brifysgol yn grŵp sy’n cynnwys Uwch Reolwyr  a 
Swyddogion penodedig y Brifysgol o bob rhan o’r sefydliad. Mae gan y corff hwn y 
cyfrifoldebau canlynol o fewn telerau’r fframwaith hwn: 

• asesu unrhyw risgiau cyfreithiol neu ariannol neu risgiau i enw da sy’n gysylltiedig ag 
unrhyw bartneriaeth gydweithredol arfaethedig;  

• asesu unrhyw risgiau cyfreithiol neu ariannol neu risgiau i enw da sy’n gysylltiedig ag 
unrhyw newid arwyddocaol arfaethedig i bartneriaeth gydweithredol. Mae newidiadau 
arwyddocaol yn cynnwys materion megis newid perchnogaeth, newid lleoliad a newid i 
uwch arweinyddiaeth partner cydweithredol cyfredol, ond nid ydynt yn gyfyngedig i’r 
newidiadau hyn.  

  
Pwyllgor Safonau Academaidd  
 
9.3.7 Mae Pwyllgor Safonau Academaidd (PSA) y Brifysgol yn gyfrifol am oruchwylio safonau 

academaidd dyfarniadau’r Brifysgol a sicrhau a gwella ansawdd ei darpariaeth academaidd, 
ble bynnag y caiff ei chyflwyno. Mae hefyd yn goruchwylio datblygu a gwella portffolio’r 
Brifysgol o brentisiaethau a dyfarniadau technegol eraill. Mae gan y corff hwn y cyfrifoldebau 
canlynol o fewn telerau’r fframwaith hwn: 

 
• ystyried a dilysu’r holl raglenni astudio arfaethedig o dan unrhyw bartneriaeth 

gydweithredol;  
• goruchwylio prosesau monitro ac adolygu blynyddol;  
• ystyried a chymeradwyo ail-ddilysu’r holl raglenni astudio arfaethedig o dan unrhyw 

bartneriaeth gydweithredol. 
 
9.4 Prosesau  

 
9.4.1 Yng nghyswllt y fframwaith hwn, mae prif brosesau’r Brifysgol ar gyfer rheoli’i phartneriaethau 

cydweithredol fel a ganlyn:  
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• ystyriaeth gychwynnol, yn cynnwys ymchwilio, asesu risg a diwydrwydd dyladwy; 
• cymeradwyo partneriaeth; 
• dilysu a chymeradwyo rhaglenni; 
• darparu cymorth academaidd priodol a chymorth perthynol; 
• monitro; 
• adolygu. 
 

9.4.2 Datblygwyd y prosesau hyn yng ngoleuni arfer gorau'r sector, yr UK Quality Code for Higher 
Education, a gyhoeddir gan yr ASA a’r UK Quality Code, Advice and Guidance: Partnerships.  
 

9.5 Ystyriaeth gychwynnol, yn cynnwys ymchwilio, asesu risg a diwydrwydd dyladwy 
 
9.5.1 Gall y broses o gychwyn partneriaeth newydd ddechrau wrth i’r darpar bartner gysylltu â’r 

Brifysgol, neu gall y Brifysgol ei hun roi cychwyn ar bartneriaeth. Gall unigolion ac Athrofeydd 
ymgymryd â thrafodaethau archwiliadol gyda darpar bartner, fodd bynnag mae’n rhaid bod 
asesiad risg cychwynnol wedi’i gynnal ac mae’n rhaid gallu dangos y bydd y trefniadau  
arfaethedig, o leiaf, yn talu unrhyw gostau a ysgwyddir gan y Brifysgol mewn perthynas â'r 
bartneriaeth cyn cyflwyno cynigion i'r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol. Os daw’r 
cysylltiad cyntaf o’r tu allan i Athrofa, dylai’r Athrofa sydd â chyfrifoldeb am faes y rhaglen ddod 
yn rhan o’r trafodaethau mor fuan ag sy’n bosibl. Os yw'r ddarpar bartneriaeth yn cynnwys 
mwy nag un Athrofa, arweinir y broses gychwynnol gan Athrofa a enwebir. Ni ellir gwneud 
unrhyw ymrwymiadau i’r darpar sefydliad partner ar hyn o bryd. 
 

9.5.2 Unwaith y sefydlir y dylid cofrestru cynnig cadarn ar gyfer cydweithio, mae dau lwybr y gellir 
eu dilyn: 
• Os yw’r cynnig yn gofyn am gymeradwyaeth gan gorff rheoleiddio a/neu adran o’r 

llywodraeth, cychwynnir y broses allanol a fydd yn cynnwys ystyriaeth a chymeradwyaeth 
briodol gan uwch reolwyr y Brifysgol 

• Os nad oes unrhyw ystyriaethau rheoleiddio allanol, mae'r Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol yn cyflwyno cynnig i’r Tîm Cynllunio Academaidd, gan ddefnyddio Atodiad 
CP1. Nid yw ystyriaeth o’r cynnig gan y Tîm Cynllunio Academaidd yn ymrwymo’r Brifysgol 
i unrhyw ddatblygiadau pellach. 

 
9.5.3 Bydd y Tîm Cynllunio Academaidd yn chwilio am dystiolaeth o’r nodweddion canlynol mewn 

darpar bartneriaid i lywio’i benderfyniad: 
 

• diwylliant a gwerthoedd academaidd, ar lefelau sefydliadol a rhaglen, sy’n cyd-fynd yn 
agos â rhai’r Brifysgol; 

 
• dyheadau clir a chredadwy o ran datblygiad academaidd sy’n gyson â dyheadau’r 

Brifysgol;  
 

• darpariaeth a ddymunir mewn o leiaf un maes o ddiddordeb academaidd sy’n gytras â’r 
meysydd a gynigir yn y Brifysgol; 

 
• darpariaeth a ddymunir nad yw’n achosi gwrthdaro buddiannau gyda phartneriaeth 

gydweithredol sydd eisoes yn bod; 
 

• cyflawniadau academaidd amlwg yn y maes gweithgarwch ysgolheigaidd; 
 

• gallu i ddarparu rhaglenni ar lefel y ddarpariaeth arfaethedig;  
 

• y potensial i greu partneriaeth a fydd â’r gallu i ddwyn manteision academaidd clir i’r 
Brifysgol; 
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• cynllun busnes cychwynnol sy’n dangos bod gan y bartneriaeth y potensial i greu budd 
ariannol i’r Brifysgol. 

 
9.5.4 Os bydd y Tîm Cynllunio Academaidd yn cymeradwyo’r cynnig ar gyfer diwydrwydd dyladwy 

a chostiad manwl, bydd y gweithgareddau a gynhelir yn ymrannu’n bedair rhan: 
 

• Diwydrwydd dyladwy cyfreithiol, i ganfod y fframwaith statudol a chyfansoddiadol sy’n 
llywodraethu gweithrediad y darpar sefydliad partner ac a yw’n gymwys i ddod i gytundeb 
cyfreithiol â’r Brifysgol.  

 
• Diwydrwydd dyladwy ariannol, i ganfod a yw’r darpar sefydliad partner ar dir cadarn yn 

ariannol ac yn gymwys i gyflawni goblygiadau ariannol partneriaeth gyda’r Brifysgol.  
 
• Diwydrwydd dyladwy academaidd, i ganfod a yw’r darpar sefydliad partner o statws 

academaidd da a chanddo brofiad sy’n briodol i’r cydweithredu arfaethedig.  
 
• Costiadau manwl o’r cynnig yn seiliedig ar y dull darparu a ragwelir. Bydd y costiad yn 

cynnwys yr holl dreuliau, yn cynnwys amcangyfrif o adnodd staff y Brifysgol (staff 
academaidd a chymorth) a fydd yn ofynnol i gefnogi’r bartneriaeth.   

 
9.5.5 Adroddir canfyddiadau’r broses diwydrwydd dyladwy gan y Swyddfa Partneriaethau 

Cydweithredol i’r Grŵp Sefydlog ar Ddiwydrwydd Dyladwy. Os daw’r Grŵp Sefydlog i’r 
casgliad fod canfyddiadau’r broses diwydrwydd dyladwy yn foddhaol, bydd yn argymell i’r 
Senedd y dylid trefnu ymweliad cymeradwyo ffurfiol â’r darpar sefydliad partner.     

 
9.6 Cymeradwyo partneriaeth  
 
9.6.1 Goruchwylir y broses o gymeradwyo partneriaeth gan y Swyddfa Partneriaethau 

Cydweithredol ac mae’n seiliedig, fel arfer, ar ymweliad â’r sefydliad partner arfaethedig gan 
banel o’r Brifysgol, a benodir gan y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol ar ran y Senedd. 
Disgrifir manylion y trefniadau ar gyfer yr ymweliad cymeradwyo yn Atodiad CP2.  

 
9.6.2 Os yw’r cynnig am bartneriaeth wedi’i gymeradwyo’n llwyddiannus drwy broses allanol (gweler 

9.5.2) nid oes angen ymweliad cymeradwyo fel arfer. Yn hytrach nag adroddiad ar ymweliad 
(a ddisgrifir yn 9.6.3) darperir adroddiad i’r Senedd yn amlinellu’r broses gymeradwyo a’r holl 
ymgysylltu sydd wedi digwydd gyda’r partner arfaethedig hyd yn hyn. 

 
9.6.3 Canlyniad yr ymweliad cymeradwyo fydd adroddiad a gyflwynir i’r Senedd, yn amlinellu 

canfyddiadau’r panel. Llunnir yr adroddiad fel arfer o fewn 20 niwrnod gwaith clir i’r ymweliad. 
I gloi bydd yr adroddiad yn gwneud un o’r argymhellion canlynol: 

• bod y sefydliad yn cael ei gymeradwyo’n bartner cydweithredol i’r Brifysgol. Gall y 
gymeradwyaeth fod yn amodol ar amodau, y mae’n rhaid mynd i’r afael â nhw wrth fodd y 
Brifysgol cyn y cam nesaf yn y broses, a/neu argymhellion y mae’n rhaid i’r sefydliad eu 
hystyried yn ffurfiol. Os gwneir yr argymhelliad hwn, mae’r panel hefyd yn nodi’r dull 
darparu a gynigir yn y lle cyntaf; 

• nad yw’r bartneriaeth yn cael ei chymeradwyo ar hyn o bryd, ond bod y Brifysgol yn barod 
i ystyried partneriaeth yn y dyfodol, yn amodol ar rai amodau; 

• nad yw’r bartneriaeth yn cael ei chymeradwyo'n bartner cydweithredol y Brifysgol ac na 
ddylid rhoi unrhyw ystyriaeth bellach i’r bartneriaeth arfaethedig yn y dyfodol rhagweladwy. 

9.6.4 Wedi i’r Senedd gadarnhau cymeradwyo’r partner: 

• bydd Memorandwm Cytundeb yn ymwneud â’r bartneriaeth yn cael ei baratoi gan y 
Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol i’w lofnodi gan yr Is-Ganghellor. Mae’r 
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Memorandwm yn seiliedig ar dempled y Brifysgol, a ddarperir yn Atodiad CP5, ac mae’n 
cynnwys dyddiad arfaethedig yr adolygiad cyntaf o’r bartneriaeth a Phrotocol Cyfrifoldebau’r 
Bartneriaeth yn cwmpasu sicrhau ansawdd a chyfrifoldebau perthynol. Ni ellir newid y 
templed heb gymeradwyaeth y Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd) neu enwebai. Yr Is-
Ganghellor yn unig, neu enwebai (a allai fod yn Gadeirydd y Cyngor) a all lofnodi 
Memorandwm Cytundeb ar ran y Brifysgol. Ychwanegir at y Memorandwm Cytundeb maes 
o law i adlewyrchu’r ddarpariaeth a gymeradwywyd i’w darparu gan y sefydliad partner a’r 
amserlen ariannol a gytunwyd. Cedwir y Memorandwm Cytundeb gan y Swyddfa 
Partneriaethau Cydweithredol; 

• bydd y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn hysbysu’r sefydliad partner a’r 
Athrofa/Athrofeydd sy’n gysylltiedig â’r bartneriaeth yn cadarnhau bod sêl bendith wedi’i 
roi; 

• ychwanegir y sefydliad partner at Gofrestr y Brifysgol o Bartneriaethau Cydweithredol gan 
y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol;  

• penodir Arweinydd Tîm Partneriaeth ar gyfer y rhaglen(ni) arfaethedig; 

• gwneir trefniadau i gymeradwyo rhaglenni unigol. 
 

9.6.5 Ni ellir hysbysebu’r bartneriaeth tan i’r amodau gael eu bodloni a than i’r Memorandwm 
Cytundeb gael ei lofnodi. 
 

9.6.6 Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod datblygu darpariaeth gydweithredol lwyddiannus yn dibynnu 
ar ansawdd y berthynas waith a sefydlir rhwng pob parti dan sylw o fewn y gyd-fenter. Mae 
gwahaniaethau ym mhrofiad darpar sefydliadau partner ac yn eu trefniadaeth academaidd a 
gweinyddol mewnol yn debygol o gael eu hadlewyrchu yn yr amser datblygu sydd ei angen i 
weithio gyda darpar sefydliad partner cyn cymeradwyo’r bartneriaeth newydd yn ffurfiol. 

 
9.7 Dilysu a chymeradwyo rhaglenni  

 
9.7.1 Nodwedd allweddol o ymagwedd y Brifysgol at ddarpariaeth gydweithredol yw bod 

cymeradwyo sefydliadau partner cydweithredol yn broses ar wahân i gymeradwyo rhaglenni 
unigol. Ni fydd y Brifysgol yn cymeradwyo rhaglenni unigol tan i’r broses o gymeradwyo 
partneriaeth gael ei chwblhau’n llwyddiannus wrth fodd y Senedd, gyda’r holl amodau wedi’u 
cyflawni a’r argymhellion wedi’u hystyried a’u gweithredu lle bo hynny’n briodol. 
 

9.7.2 Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall fod oedi weithiau, ac nid heb reswm, rhwng cwblhau’r 
broses o gymeradwyo partneriaeth a dechrau’r prosesau cymeradwyo rhaglenni. Pan fo’r oedi 
yn fwy na 18 mis, bydd y Brifysgol fel arfer yn cynnal ymweliad pellach, yn seiliedig ar yr 
egwyddorion sydd wedi’u nodi ym mharagraffau 9.6.1-9.6.5, cyn i’r broses o gymeradwyo 
rhaglenni gychwyn. 
 

9.7.3 Mae cymeradwyo rhaglenni newydd yn y lle cyntaf yn gyfrifoldeb y Tîm Cynllunio Academaidd, 
a’r broses o ddilysu rhaglenni’n cael ei goruchwylio gan y PSA. Cynhelir y ddau weithgaredd 
yn unol â’r gofynion a nodir ym Mhennod 4 o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd (LlAA) a’i 
atodiadau cysylltiedig, yn cynnwys y ddogfennaeth sydd ei hangen i gefnogi’r broses.  Disgrifir 
gofynion ychwanegol sy’n berthnasol i’r broses o gymeradwyo rhaglenni sydd i’w cynnig drwy 
bartneriaethau cydweithredol yn Atodiadau CP3 a CP4. 
 

9.7.4 Wedi i’r broses o ddilysu rhaglen gael ei chwblhau a’r rhaglen wedi’i chymeradwyo i’w 
chyflwyno: 
 
• ychwanegir at y Memorandwm Cytundeb i adlewyrchu’r ddarpariaeth a gymeradwywyd i’w 

chyflwyno gan y sefydliad partner; 
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• bydd y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn hysbysu’r sefydliad partner a’r 
Athrofa/Athrofeydd sy’n gysylltiedig â’r rhaglen(ni) fod sêl bendith wedi’i roi; 

 
• bydd y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn diweddaru Cofrestr y Brifysgol o 

Bartneriaethau Cydweithredol.   
 
9.8 Ymweliadau i gymeradwyo canolfannau newydd 
 
9.8.1 Gellir cynnal ymweliadau i gymeradwyo canolfannau newydd dan yr amgylchiadau canlynol: 
 

• pan fo’r broses o gymeradwyo partneriaeth a/neu’r broses o ddilysu rhaglen yn cynnwys 
cynnig i gyflwyno darpariaeth ar fwy nag un safle; 

 
• pan fo addasiadau arfaethedig i raglen yn cynnwys canolfan gyflwyno ychwanegol ar gyfer 

rhaglen gyfredol mewn sefydliad partner; 
 
• pan fo darpariaeth oddi ar y campws yn cael ei chymeradwyo ar gyfer rhaglen astudio 

bresennol ac nid oes angen addasu’r rhaglen i weddu i’r lleoliad cyflwyno; 
 
• pan fo’r sefydliad partner yn symud i safle newydd. 

 
9.8.2 Cynhelir ymweliadau cymeradwyo canolfannau newydd gan un neu fwy o gynrychiolwyr y 

Brifysgol. Daw’r cynrychiolwyr fel arfer o’r Athrofa sy’n gysylltiedig â’r maes rhaglen 
perthnasol, ond gall gynnwys rhai o’r tu allan i’r Athrofa berthnasol os bernir bod hynny’n 
briodol. Rhaid i’r cynrychiolydd/cynrychiolwyr sy’n cynnal yr ymweliad gael eu cymeradwyo 
gan y Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd) neu enwebai. Cwblheir ffurflen (CP11) fel rhan o’r 
broses. Bydd y partner a/neu’r cynrychiolwyr sy’n ymweld yn atodi gwybodaeth ychwanegol 
i’r ffurflen. Gall yr ymweliad gynnwys cyfarfodydd gyda rheolwyr, staff academaidd a staff 
cymorth, fel y bo’n briodol. Ffocws yr ymweliad yw sicrhau bod y lleoliad yn fan diogel, addas 
i gyflwyno rhaglen(ni) arfaethedig y Brifysgol, gyda chyfleusterau cymorth dysgu digonol. 

 
9.9 Addasiadau i raglenni, yn cynnwys newidiadau i’r dull darparu 

 
9.9.1 Mae gweithdrefnau’r Brifysgol ar gyfer addasu rhaglenni a gymeradwywyd wedi’u nodi ym 

Mhennod 4 o’r LlAA.  
 
9.9.2 Os yw’r addasiadau arfaethedig yn golygu cael canolfan ddarparu ychwanegol ar gyfer 

rhaglen gyfredol mewn sefydliad partner, mae’n ofynnol i’r Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol gyflwyno Ffurflen CP1 i’r Tîm Cynllunio Academaidd ar gyfer ystyriaeth a 
chymeradwyaeth gychwynnol.  

 
9.9.3 Rhaid i bob addasiad arfaethedig roi ystyriaeth i’r cytundebau trosglwyddo presennol fel bod 

unrhyw anghysondebau posibl yn cael eu hadnabod yn gynnar a sefydliadau partner ac 
ymgeiswyr yn cael gwybod amdanynt. 

 
9.10 Darparu cymorth canolog ac academaidd  
 
9.10.1 Mae’r egwyddor allweddol sydd wrth wraidd datblygu portffolio darpariaeth gydweithredol y 

Brifysgol yn un o reolaeth ganolog effeithiol sy’n seiliedig ar ystyriaethau academaidd, ac sy’n 
cefnogi pob partner i ddatblygu gallu, creu gwybodaeth newydd a chynyddu cyfalaf deallusol. 
Canlyneb yr ymagwedd hon yw y bydd pob rhaglen darpariaeth gydweithredol, fel arfer, yn 
gysylltiedig â darpariaeth gytras yn y Brifysgol. Un o ddibenion yr ‘angori academaidd’ hwn yw 
sicrhau bod staff mewn sefydliadau partner yn gallu cael gafael ar gyngor a chefnogaeth 
briodol wrth iddynt gyflwyno’r cwricwlwm. Mae angori academaidd hefyd yn cefnogi’r Brifysgol 
wrth iddi gyflawni’i chyfrifoldebau o ran cynnal ansawdd a safonau academaidd. 
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9.10.2 Mae’r Brifysgol hefyd yn cydnabod bod cyfathrebu da yn hanfodol i sicrhau bod materion sy’n 
codi wrth weithredu rhaglenni’n derbyn sylw amserol ac effeithiol gan y staff perthnasol. Mae’r 
pellterau dan sylw, nid yn unig yn ddaearyddol ond hefyd rhwng diwylliannau, yn golygu bod 
angen cyswllt rheolaidd gydag unigolion penodol yn y sefydliadau partner cydweithredol i 
hwyluso ymagwedd gyffredin a chyd-ddealltwriaeth, i sicrhau nad yw arferion gwahanol yn 
tanseilio safonau. Mae gan staff y Brifysgol rôl allweddol i’w chwarae o ran helpu creu 
amgylchedd dysgu ac addysgu adfyfyriol, priodol yn y sefydliad partner. Disgwylir y bydd 
deialog barhaus ynglŷn â chyflwyno’r rhaglen a datblygu’r cwricwlwm, yn ogystal â’r 
egwyddorion a’r polisïau ym meysydd Achosion Myfyrwyr a Chynrychiolaeth, Ymgysylltiad a 
Chymorth Myfyrwyr, ynghyd ag ymweliadau gan y ddwy ochr. 
 

9.10.3 Yng nghyswllt yr ymagwedd hon, mae sefydliadau partner cydweithredol yn sefydlu 
strwythurau priodol i reoli rhaglenni mewn cysylltiad â’r Brifysgol. Neilltuir rolau penodol i staff 
y Brifysgol fel y disgrifir isod, fodd bynnag, gallai staff eraill gael eu dynodi hefyd i gefnogi 
darpariaeth gydweithredol mwy cymhleth: 

 
Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol  
 
9.10.4 Mae’r Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol yn gyfrifol am sefydlu a chynnal perthnasau 

gwaith effeithiol gyda sefydliadau partner, gan gynnwys y trefniadau ar gyfer cysylltu’n 
barhaus ar faterion strategol a gweithredol, ynghyd â datblygu, gweithredu a monitro  
trefniadau’r Brifysgol ar gyfer sicrhau ansawdd a safonau academaidd partneriaethau 
cydweithredol y Brifysgol.  Cyflawnir hyn trwy wneud y canlynol: 

     
• cydlynu’r trefniadau mewn perthynas â chymeradwyo, monitro ac adolygu partneriaid; 

 
• darparu cyngor ac arweiniad i Athrofeydd mewn perthynas â’u cyfrifoldebau rheoli risg; 

 
• monitro’r trefniadau mewn perthynas â chymeradwyo, dilysu ac adolygu rhaglenni; 

• gweithio gyda’r sefydliad partner i wneud yn siŵr bod gofynion sicrhau ansawdd y 
Brifysgol yn cael eu bodloni, gan gynnwys y gofynion sy’n ymwneud ag adolygiadau 
blynyddol a darparu data i asiantaethau allanol;  

 
• goruchwylio proses gymeradwyo’r staff academaidd a benodir i’r tîm addysgu mewn 

partneriaethau cydweithredol (yn rhan o’r dilysu neu trwy eu cymeradwyo’n 
ddiweddarach gan yr ATP) a chadw cofrestr o’r staff hynny; 

 
• darparu datblygiad staff cyffredinol mewn perthynas â rheoliadau, polisïau a phrosesau’r 

Brifysgol; 
 
• annog gweithgarwch ysgolheigaidd a chefnogi’r sefydliad partner i gynnal a gwella’r 

amgylchedd dysgu addas ar gyfer y rhaglen a ddilysir; 
 
• monitro pa mor ddigonol yw’r adnoddau sydd ar gael - yn adnoddau dynol a ffisegol - i 

ddarparu sail briodol ar gyfer y rhaglenni astudio; 
 
• darparu cyngor ac arweiniad mewn perthynas â pholisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol ar 

gyfer Achosion Myfyrwyr, a chynorthwyo i weithredu’r rhain fel y bo’n briodol; 
 
• monitro’r trefniadau a wnaed i dderbyn myfyrwyr a chymhwyso’r gofynion mynediad a 

gymeradwywyd; 
 
• gwirio cywirdeb gwybodaeth gyhoeddedig a ddarperir ar gyfer ymgeiswyr a myfyrwyr 

(gan gynnwys deunyddiau hyrwyddo, cynnwys y we a llawlyfrau rhaglenni); 
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• sicrhau bod Arweinwyr Timau Partneriaeth (ATPau) yn cael eu penodi, eu bod yn 
cyflawni’u cyfrifoldebau fel y disgrifir isod ac yn atodiadau CP6. 

 
Uwch Staff o fewn Athrofeydd Academaidd ac Academïau’r Brifysgol 
 
9.10.5  Nodir uwch aelod o staff o fewn pob un o Athrofeydd Academaidd ac Academïau’r Brifysgol 

i oruchwylio cyflawni cyfrifoldebau partneriaethau cydweithredol o fewn ei Athrofa/Academi, 
fel yr amlinellir yn 9.3.5, ac mae’n gyfrifol am y cysylltu rhwng yr Athrofa â’r Swyddfa 
Partneriaethau Cydweithredol. Mae’r cyfrifoldebau’n cynnwys monitro’r modd mae 
Arweinwyr Timau Partneriaeth yr Athrofa’n mynd i’r afael â’u cyfrifoldebau partneriaeth ac yn 
gweithredu’n gyflym i sicrhau bod unrhyw faterion yn cael sylw o fewn yr amserlen ofynnol 
(er enghraifft, enwebu rhywun i gyflenwi pan fo Arweinydd Tîm Partneriaeth yn absennol am 
unrhyw reswm).   

  
Arweinydd Tîm Partneriaeth 

 
9.10.6 Mae gan bob rhaglen gydweithredol Arweinydd Tîm Partneriaeth (ATP) enwebedig a benodir 

gan uwch staff yr Athrofa berthnasol yn y Brifysgol ar y cyd â’r Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol.  Mae ATPau yn cynorthwyo i sicrhau bod safonau’r rhaglen a ddarperir gan y 
sefydliad partner yn gyson â lefel y dyfarniad a fwriedir ac yn helpu i gynnal a gwella ansawdd 
y ddarpariaeth academaidd. Caiff ATPau eu cefnogi gan staff y Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol ac maent yn cyfrannu at y prosesau sefydliadol o reoli darpariaeth 
gydweithredol, dan arweiniad y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol. Disgwylir y bydd 
ATPau’n cysylltu’n rheolaidd â phartneriaid cydweithredol. Mae cyfrifoldebau ATPau’n 
cwmpasu nifer o swyddogaethau gwahanol fel y disgrifir yn Atodiad CP6 ar gyfer rhaglenni a 
addysgir ac Atodiad  CP6d ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig.  

 
9.10.7 Pan fo partneriaethau’n cynnwys nifer o raglenni, penodir ATP Gweithredol i oruchwylio’r holl 

raglenni o fewn y bartneriaeth. Pan fo rhaglenni wedi’u lleoli mewn mwy nag un Athrofa, bydd 
un ATP Gweithredol fel arfer yn gweithio ar draws yr Athrofeydd. Cefnogir ATPau 
Gweithredol gan un neu fwy o ATPau pwnc-penodol a fydd yn ymgymryd â’r swyddogaeth 
asesu ar gyfer rhaglenni penodol, fel y disgrifir yn Atodiad CP6b. Mae cyfrifoldebau ATPGau 
yn cwmpasu nifer o swyddogaethau gwahanol fel y disgrifir yn Atodiad CP6. 

 
9.10.8 Mae ATPau fel arfer yn cynnal o leiaf un ymweliad ffurfiol â’r sefydliad partner bob blwyddyn 

academaidd. Os oes ATP Gweithredol wedi’i benodi, yr unigolyn hwnnw fydd yn cynnal yr 
ymweliad fel arfer. Pan nad yw’n bosibl ymweld, gwneir trefniadau eraill, megis cynnal 
cyfarfodydd trwy alwad fideo. 

9.10.9 Bydd yn ofynnol i bob ATP gyflwyno un adroddiad monitro bob semester i’r Swyddfa 
Partneriaethau Cydweithredol, gan ddefnyddio’r templed sydd wedi’i ddarparu yn Atodiadau 
CP6a/c/e fel y bo’n briodol. Gellir anfon hwn ymlaen hefyd i’r Bwrdd Athrofa perthnasol i’w 
ystyried. Anfonir copi hefyd i’r sefydliad partner a’r Rheolwyr Rhaglenni perthnasol, lle bo’n 
briodol. Os na fydd yr ATP wedi cynnal ymweliad dylid seilio'r adroddiad ar ryngweithiadau 
eraill gyda’r partner cydweithredol (e-bost, galwadau ffôn, fideo ac ati). 

 
9.10.10 Os cyflwynir rhaglen(ni) mewn mwy nag un lleoliad o fewn un bartneriaeth, gellir amrywio 

ymweliad gofynnol yr ATP i adlewyrchu hyn, gyda chymeradwyaeth y Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol. Gallai’r amrywiadau gynnwys un ymweliad â phob lleoliad ym mhob blwyddyn 
academaidd (gan gwmpasu’r holl raglenni a gyflwynir mewn canolfan, lle bo modd); 
ymweliadau gan aelodau eraill o staff yr Athrofa; cyfarfodydd gyda staff o un lleoliad a gynhelir 
yn rhan o ymweliad ag un arall o leoliadau’r sefydliad; adroddiadau am ohebiaeth (negeseuon 
e-bost, galwadau llais/fideo ac ati) yn ffurfio sylfaen adroddiad. 
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9.11 Monitro  
 
9.11.1 Mae rhaglenni cydweithredol yn cael eu monitro gan y Brifysgol yn unol â’i threfniadau safonol 

ar gyfer adolygiadau blynyddol, sydd wedi’u nodi ym Mhennod 4 o’r LlAA. Ar gyfer pob rhaglen 
a gynigir trwy gydweithredu, mae’r tîm addysgu yn y sefydliad partner yn gyfrifol am roi 
gwerthusiad adfyfyriol o’r rhaglen, dan arweiniad arweinydd y rhaglen. Yn achos darpariaeth 
graddau ymchwil, mae’r swyddog priodol yn y sefydliad partner (e.e. y Cyfarwyddwr 
Astudiaethau Graddau Ymchwil neu swyddog cyfatebol) yn gyfrifol am ddarparu gwerthusiad 
adfyfyriol blynyddol o’r ddarpariaeth, gan ddefnyddio’r templed a ddarperir gan y Brifysgol.   
 

9.11.2 Yn ogystal: 

• mae Athrofeydd yn adfyfyrio’n briodol ar faterion a godwyd mewn adroddiadau adolygu 
blynyddol gan sefydliadau partner;  

• mae’n ofynnol i sefydliadau partner gyflwyno adroddiad trosolwg sefydliadol blynyddol 
byr i’r Brifysgol gyda’r adroddiadau adolygu blynyddol, (gan ddefnyddio Atodiad PV12a) 
gan roi sylwadau ar weithrediad y bartneriaeth yn gyfan a’r broses adolygu flynyddol ei 
hun. Caiff crynodeb o’r materion a godwyd yn yr adroddiadau hyn ei baratoi gan y 
Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol a’i gyflwyno i’r PMRhPhC a’r PSA i’w hystyried; 

• mae’r ATP yn cyflawni swyddogaeth fonitro (fel y disgrifir uchod). Bydd cyfrifoldebau’r 
Arweinwyr hyn yn cynnwys cwblhau adroddiadau monitro gan ddefnyddio templed y 
Brifysgol (Atodiadau CP6a/c) a ystyrir ar lefel Prifysgol; 

• cynhelir o leiaf un ymweliad ffurfiol â’r sefydliad partner bob blwyddyn academaidd. Gall 
yr ymweliadau hyn gael eu cynnal gan yr ATPau neu gynrychiolwyr y Swyddfa 
Partneriaethau Cydweithredol.  Mae’n bosibl y cynhelir ymweliadau hefyd yn ymwneud 
ag adolygiadau o bartneriaethau (gweler paragraffau 9.12.1-9.12.5 neu ddilysu/ail-
ddilysu rhaglenni. 

9.11.3 I gefnogi’r gweithgareddau a nodwyd uchod, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnal adolygiad 
masnachol blynyddol o bob partneriaeth, fel y bo’n briodol.     

 
9.11.4 Mae memoranda cytundeb gyda sefydliadau partner yn ei gwneud yn glir mai’r Brifysgol 

sydd â’r cyfrifoldeb o sicrhau cywirdeb yr holl wybodaeth gyhoeddus, y cyhoeddusrwydd a’r 
gweithgarwch hyrwyddo yn gysylltiedig â’i darpariaeth gydweithredol. Mae’r gweithdrefnau 
ar gyfer cymeradwyo a monitro cywirdeb deunyddiau o’r fath wedi’u nodi yn Atodiad CP7. 

 
9.11.5 Yn sgil ei monitro rheolaidd neu drefniadau eraill, os bydd y Brifysgol yn dechrau pryderu nad 

yw sefydliad partner yn cyflawni’i ymrwymiadau dan y Memorandwm Cytundeb, bydd gan y 
Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd) a/neu Gadeirydd y PMRhPhC, awdurdod i fynnu 
cyflwyno mesurau i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i’r sefydliad partner i gyflawni’r 
ymrwymiadau hynny. Gall hyn fod mewn perthynas â’r bartneriaeth yn gyffredinol neu ar gyfer 
rhaglen(ni) penodol. Mynegir y mesurau, a all gynnwys moratoriwm ar recriwtio, i’r partner yn 
ysgrifenedig a darperir adroddiadau cynnydd mewn cyfarfodydd dilynol o’r PMRhPhC tan i’r 
anawsterau gael eu datrys neu tan iddi ddod yn angenrheidiol argymell terfynu’r bartneriaeth 
neu’r rhaglen(ni).   

      
9.12 Adolygu  
 
9.12.1 Mae pob un o raglenni’r Brifysgol yn destun ail-ddilysiad ffurfiol o leiaf bob chwe blynedd. Fel 

arfer, dylai rhaglen a ailddilysir gael ei chwblhau flwyddyn lawn cyn dechrau’r rhaglen 
ailddilysedig. Caiff rhaglenni a gynigir trwy bartneriaeth gydweithredol eu hadolygu a’u hail-
ddilysu gan y Brifysgol yn unol â’r prosesau safonol, fel y nodir ym Mhennod 4 o’r LlAA. 
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9.12.2 Mae’r trefniadau cyffredinol ar gyfer pob partneriaeth gydweithredol yn cael eu hadolygu gan 
y Brifysgol fel arfer bob 5 mlynedd. Mae’r trefniadau manwl ar gyfer Adolygu Partneriaeth 
wedi’u nodi yn Atodiad CP9. 

 
9.12.3 Yn ogystal, os yw partner newydd yn darparu rhaglen gyda’r Brifysgol am y tro cyntaf, cynhelir 

adolygiad interim. Amserlennir yr adolygiad interim fel arfer i ddigwydd naill ai ar unwaith wedi 
i’r garfan gyntaf o fyfyrwyr gwblhau’r rhaglen (yn achos rhaglenni blwyddyn) neu ar ôl dwy 
flynedd. Lluniwyd yr adolygiad i alluogi’r Brifysgol i werthuso’r cylch gweithgarwch llawn cyntaf 
o ran: 

• gweithredu’r rhaglen yn nhermau’i chyflwyno a’i hasesu; 

• cynnydd a chyflawniad myfyrwyr; 

• profiadau myfyrwyr, gan gynnwys yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer y rhaglen a chymorth 
a chyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr;  

• (yn achos graddau ymchwil) trefniadau goruchwylio; 

• y disgwyliadau sydd wedi’u nodi yn y Memorandwm Cytundeb, yn cynnwys gofynion yn 
ymwneud â gwybodaeth gyhoeddus a chyhoeddusrwydd. 

 
9.12.4 Mae’r trefniadau manwl ar gyfer Adolygiad Interim y Bartneriaeth wedi’u nodi yn Atodiad 

CP8.  
 

9.12.5 Gall y Brifysgol ddod â dyddiad adolygiad interim neu gyfnodol ymlaen os bydd pryderon 
wedi’u mynegi ynglŷn â phartneriaeth neu ddarpariaeth rhaglen gydweithredol. 

 
9.13 Cysylltiadau trosglwyddo (articulation) 
 
9.13.1  Mae’r Brifysgol yn diffinio cysylltiadau trosglwyddo fel trefniadau sy’n caniatáu i fyfyrwyr mewn 

sefydliad partner gael mynediad uniongyrchol gwarantedig ar lefel uwch i raglenni penodol yn 
y Brifysgol, yn amodol ar fodloni rhai meini prawf. 

 
9.13.2 Mae’r egwyddorion a’r gweithdrefnau sydd wrth wraidd y modd mae’r Brifysgol yn rheoli 

cysylltiadau trosglwyddo yn union yr un fath â’r rheiny ar gyfer dulliau eraill o bartneriaethau 
cydweithredol, wedi’u haddasu fel y bo’n briodol i adlewyrchu’r risg is. 

 
9.13.3 Mae Atodiad CP10 yn disgrifio’r prosesau sy’n ymwneud â chynnig, cymeradwyo a therfynu 

cysylltiadau trosglwyddo. 
 

9.14 Asesu ac arholi allanol 
 
9.14.1 Gwneir trefniadau asesu ar gyfer myfyrwyr ar raglenni cydweithredol a addysgir, a threfniadau 

ar gyfer arholi allanol, yn unol â’r rheoliadau a’r gweithdrefnau sydd wedi’u hamlinellu ym 
Mhenodau 6 a 7 y LlAA. Yn achos rhaglenni sy’n arwain at ddyfarniadau cyrff allanol, gellir 
gwneud trefniadau fel y pennir gan y corff allanol perthnasol, ar yr amod eu bod yn cwrdd â 
gofynion lleiaf y Brifysgol.  
 

9.15 Tystysgrifau a thrawsgrifiadau 
 

9.15.1 Y Brifysgol yn unig sydd â’r awdurdod i roi tystysgrifau a thrawsgrifiadau yn ymwneud â 
rhaglenni astudio a ddarperir ar y cyd â sefydliadau partner. Mae’r trawsgrifiad yn cofnodi enw 
a lleoliad y sefydliad partner ynghyd â’r iaith gyflwyno/asesu. 
 

9.16 Terfynu partneriaethau cydweithredol 
 

9.16.1 Fel rhan o ddatblygu partneriaeth gydweithredol newydd, mae’r Brifysgol yn rhoi ystyriaeth i’r 
posibilrwydd o dynnu’r bartneriaeth yn ôl neu’i chau yn y dyfodol. Mae Memoranda Cytundeb 
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gyda sefydliadau partner cydweithredol yn cynnwys y gweithdrefnau y mae’n rhaid eu dilyn os 
bydd y Brifysgol neu sefydliad partner yn dymuno tynnu’n ôl o bartneriaeth, a’r camau y mae’n 
rhaid eu cymryd pan ddaw partneriaeth i ben.  
 

9.16.2 Wrth ystyried p’un ai i derfynu partneriaeth gydweithredol ai peidio, neu ganiatáu i bartneriaeth 
gydweithredol ddod i ben, mae’r Brifysgol yn rhoi sylw priodol i brofiad addysgol ei myfyrwyr 
sydd wedi cofrestru gyda’r sefydliad partner, a’i goblygiadau cyfreithiol i’r myfyrwyr hynny. 
Bydd yn datblygu strategaeth ymadael a luniwyd i sicrhau y rhoddir sylw i’r goblygiadau 
cyfreithiol hynny a bod ansawdd a safonau academaidd yn cael eu diogelu tan i’r holl fyfyrwyr 
gwblhau’u rhaglenni astudio. 
 

9.16.3 Gwneir penderfyniadau ynglŷn â therfynu partneriaethau cydweithredol gan y Senedd, fel arfer 
ar argymhelliad y PMRhPhC. Gall y PMRhPhC wneud argymhelliad o’r fath yn dilyn adolygiad 
interim neu gyfnodol o sefydliad partner, neu dan amgylchiadau eraill lle mae ganddo reswm i 
gredu nad yw parhau â’r bartneriaeth o fantais i’r Brifysgol neu’r sefydliad partner. Disgrifir y 
broses o ystyried a gweithredu terfynu partneriaeth gydweithredol yn Atodiad CP12. 

 
9.17 Deddf Llwgrwobrwyo 2010 

 
9.17.1 Mae’n bolisi gan y Brifysgol y dylai’r holl staff a’r myfyrwyr gynnal busnes mewn modd onest, a 

heb ddefnyddio arferion llwgr neu weithredoedd o lwgrwobrwyo i gael mantais annheg. Mae’r 
Brifysgol yn cydnabod bod llwgrwobrwyo yn drosedd yn y rhan fwyaf o wledydd a bod 
gweithredoedd llwgr yn rhoi’r Brifysgol a’i gweithwyr mewn perygl o gael eu herlyn, eu dirwyo 
a’u carcharu, yn ogystal â pheryglu enw da’r Brifysgol. Mae’r polisi hwn o’r pwys mwyaf i’r 
Brifysgol ac mae’n gweithredu ymagwedd ‘dim goddefgarwch’ at weithredoedd o lwgrwobrwyo 
a llygredd gan unrhyw rai o’i gweithwyr neu’i chynrychiolwyr trydydd parti (yn cynnwys 
myfyrwyr). 
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