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10. CYRSIAU BYR, FFRAMWAITH ARFER PROFFESIYNOL, PARTNERIAID CYFRANIADOL 

AC ACHREDU 
 

10.1 Cyflwyniad 

Mae’r bennod hon yn disgrifio’r fframwaith cyffredinol sydd ar waith i gymeradwyo a monitro 
cyrsiau byr, partneriaid cyfraniadol ac achredu. Mae’r bennod hon yn cymryd Datganiad 
Nodweddion yr ASA: Microgymwysterau i ystyriaeth.  

Mae llawer o'r cyrsiau a drafodir yn y bennod hon yn canolbwyntio ar uwchsgilio ac ailsgilio'r 
gweithlu a chreu llwybrau hygyrch i addysg uwch ar gyfer dysgwyr anhraddodiadol. Maent yn 
aml yn gwasanaethu anghenion penodol cyflogwyr a diwydiant ac maent yn ganlyniad i 
ymgysylltu a chyd-greu rhwng y Brifysgol a rhanddeiliaid allanol. 

10.2 Modelau Darpariaeth  
 
Mae’r bennod hon yn cwmpasu’r prosesau cymeradwyo ar gyfer pum model darpariaeth 
gwahanol: 
 

10.2.1 Cyrsiau byr a ddarperir gan y Brifysgol sydd naill ai’n cynnig credydau neu sy’n ddi-
gredyd; 

10.2.2 Rhaglenni a ddarperir gyda phartner cyfraniadol; 

10.2.3 Rhaglenni sy’n rhan o Fframwaith Arfer Proffesiynol y Brifysgol; 

10.2.4 Rhaglenni sydd wedi’u llunio’n llwyr gan a/neu sy’n eiddo i gyflogwr, corff sector neu 
Gorff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) ond a ddarperir gan y Brifysgol; 
   

10.2.5 Cyrsiau byr a ddarperir gan gyflogwr neu gorff sector ac a achredir gan y Brifysgol.   

10.3  Recriwtio a Derbyn ar y cyrsiau hyn 
 

10.3.1 Ar gyfer y cyrsiau hyn mae’r Brifysgol yn diffinio dau fath gwahanol o recriwtio: 
 “agored” neu “gaeedig”.  
 

10.3.1.1 “Hysbysebir cyrsiau/rhaglenni “agored” yn gyhoeddus, a gall unrhyw un 
wneud cais a chofrestru ar y cwrs. 

10.3.1.2 Ni hysbysebir cyrsiau/rhaglenni “caeedig” yn gyhoeddus (e.e. cânt eu 
datblygu ar gyfer carfan o fewn cwmni).  

 
10.3.2 O ran derbyn ar gyrsiau byr, nodir y canlynol:  

 
10.3.2.1 y wybodaeth a/neu’r sgiliau blaenorol y bydd eu hangen ar ddysgwr er mwyn 

llwyddo ar y cwrs;  
10.3.2.2 beth fydd ei angen er mwyn llwyddo ar y cwrs, o ran ymgysylltu a chyflawni;  
10.3.2.3 sut mae’r cwrs byr (yn achos microgymhwyster) yn bodloni anghenion y 

diwydiant a beth yw’r diwydiannau hynny fel arfer;  
10.3.2.4 cyrsiau byr eraill sy’n ategu’r un dan sylw, gan gynnwys cyfleoedd i 

ddatblygu meysydd arbenigedd ac o bosibl adeiladu at gymhwyster 
cydnabyddedig mwy (macrogymhwyster); 

10.3.2.5 cyngor ar gasglu credydau a throsglwyddo rhwng darparwyr. 
 

  



 134 Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 

10.4  Modylau achlysurol 

Gall sefydliadau ganiatáu i fyfyrwyr gofrestru ar fodwl unigol sy’n bodoli eisoes. Cofrestrir y 
myfyrwyr hyn ar fodwl achlysurol. Fel arfer byddai gan y myfyriwr hawl i drawsgrifiad ar ôl 
cwblhau’r modwl.  

10.5  Cyrsiau Byr 
 

10.5.1 Mae cwrs byr yn ddarpariaeth sydd wedi’i llunio a’i darparu gan y Brifysgol. Gall naill 
ai gynnig credydau neu fod yn ddi-gredyd ac fel arfer mae’n para llai na blwyddyn. Os 
yw’n cynnig credydau, mae fel arfer yn cynnwys modylau sy’n gyfwerth â 60 credyd 
neu lai. Ni fyddai fel arfer yn ddyfarniad ohono’i hun ar y fframwaith credydau 
(Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru) ond gallai gyfrannu at ddyfarniad 
cydnabyddedig (macrogymhwyster) drwy gasglu credydau. Gellir ei gynnig ar bob lefel 
o fewn y fframwaith credydau a chymwysterau. Ar gyfer cyrsiau byr sy’n cynnig 
credydau, fel arfer dylid penodi arholwyr allanol.  

 
10.5.2 Ni phennir dosbarth ar gyfer dyfarniadau cwrs byr sy’n cynnig credydau, ond maent yn 

dilyn y rheolau dilyniant a dyfarnu ar y lefel briodol sydd wedi’u nodi ym Mhennod 6 o’r 
llawlyfr hwn.  

 
10.5.3 Gellir defnyddio credydau o gyrsiau byr ar gyfer dyfarniadau’r Brifysgol trwy brosesau 

RPL y Brifysgol neu gellir eu hymgorffori mewn dyfarniad wedi’i ddilysu. Gall myfyrwyr 
sydd wedi ennill credydau am ficrogymwysterau mewn darparwyr eraill ddefnyddio 
prosesau RPL y Brifysgol i ofyn am gydnabyddiaeth o’r credydau hynny a gwblhawyd 
yn flaenorol. 

   
10.5.4 Gall myfyrwyr gofrestru ar fwy nag un cwrs byr yn ystod blwyddyn academaidd, ond ni 

ddylent fel arfer gofrestru ar fwy na chyfanswm o 120 o gredydau mewn unrhyw 
flwyddyn benodol.  

 
10.5.5 Prosesau Dilysu 

Mae’r broses gychwynnol o gymeradwyo cyrsiau byr newydd yn gyfrifoldeb y Tîm Cynllunio 
Academaidd (drwy Atodiad PV2f), a goruchwylir y broses ddilysu gan y PSA. Gwneir y ddau 
weithgaredd yn unol â’r gofynion sydd wedi’u nodi ym Mhennod 4 o’r llawlyfr hwn a’i atodiadau 
cysylltiedig, gan gynnwys y ddogfennaeth sy’n ofynnol i gefnogi’r broses. O ran cyrsiau byr 
sy’n dwyn credydau, mae’n ofynnol pennu cyfnod oes y cyrsiau adeg dilysu. Yn yr un modd, 
gall timau rhaglen ddilysu cyfres o ficrogymwysterau cydlynol a all arwain at gymhwyster 
cydnabyddedig os cânt eu cwblhau o fewn cyfnod oes y modylau sydd wedi’u cynnwys 
ynddynt. 

10.5.6 Monitro Blynyddol 

Mae Cyrsiau Byr yn cael eu monitro gan y Brifysgol yn unol â’i threfniadau safonol ar gyfer 
adolygiadau blynyddol, sydd wedi’u nodi ym Mhennod 4.  

Byddai Cyrsiau Byr yn cael eu “clystyru” fel arfer naill ai gyda rhaglenni cytras  neu fel grwpiau 
o gyrsiau byr. Dylai’r clwstwr hwn fel arfer gael ei nodi yn ystod y broses gymeradwyo. Ar gyfer 
pob clwstwr rhaglen mae’r tîm addysgu, dan arweiniad arweinydd y rhaglen, yn gyfrifol am 
ddarparu gwerthusiad adfyfyriol o’r rhaglen, gan ddefnyddio’r templed a ddarperir gan y 
Brifysgol.  

Caiff Cyrsiau Byr eu hail-ddilysu fel arfer yn y  bumed flwyddyn o’u cyflwyno. Caiff Cyrsiau Byr 
eu hail-ddilysu gan y Brifysgol yn unol â’i phrosesau safonol, sydd wedi’u nodi ym Mhennod 4. 
 
10.5.7 Egwyddorion Ymgysylltu â Myfyrwyr 

Rhaid i gyrsiau â mwy na 40 credyd ddilyn yr egwyddorion sydd wedi’u hamlinellu ym 
Mhennod 5 o’r llawlyfr hwn.  
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Yn unol â’r egwyddorion ym Mhennod 5, rhaid i bob myfyriwr gael cyfle i roi adborth ffurfiol am 
eu cwrs. Fel arfer bydd gan gyrsiau di-gredyd a chyrsiau â 40 credyd neu lai systemau 
gwahanol o gynrychiolaeth academaidd sy’n adlewyrchu’r gwerth credyd a natur tymor byr y 
cwrs.  Gallai hyn gynnwys ymgysylltu sydd wedi’i ymwreiddio o fewn y cwrs, arolygon ar 
ddiwedd y cwrs, pobl gyswllt ddynodedig o fewn y Brifysgol neu Undeb y Myfyrwyr, neu 
gyfarfodydd grwpiau ffocws i ganiatáu i fyfyrwyr roi adborth ar eu profiad.  

10.6 Fframwaith Arfer Proffesiynol 

Casgliad o fodylau a rhaglenni wedi’u dilysu sy’n cynnig credydau yw hwn. Mae’n gweithredu 
fel fframwaith ar gyfer asesu dysgu proffesiynol neu ddysgu seiliedig ar waith, gan gynnwys 
hyfforddiant a chymhwyso o fewn arfer. Gweithredir y cyfyngiadau safonol ar nifer y credydau. 
Mae’r nodweddion diffiniol yn cynnwys y canlynol: 

• darperir y fframwaith naill ai ar gyfer dysgwr unigol neu garfan o gleientiaid; 
• mae’r myfyrwyr yn cael eu cofrestru; 
• mae’r fframwaith yn cynnwys modylau a deilliannau dysgu’r Brifysgol;  
• gall y ddarpariaeth gael ei darparu gan y cleient neu’r Brifysgol; 
• mae’r Brifysgol bob amser yn ymgymryd â chymedroli neu ail farcio asesiad fel 

gofyniad sylfaenol; 
• mae perfformiad dysgwyr yn cael ei ystyried ym myrddau arholi safonol y Brifysgol; 
• gall y credydau a enillir fod ar ffurf dyfarniad wedi’i ddilysu neu fodylau achlysurol; 
• mae systemau pwrpasol ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr ar waith ar gyfer y Fframwaith.  

 
10.6.1 Cymeradwyo’r cleient 
 
Rhaid i unrhyw gleient newydd gael ei gymeradwyo gan y Brifysgol, trwy’r Tîm Cynllunio 
Academaidd (gan ddefnyddio Atodiad AC3), a gall fod yn ofynnol cynnal proses diwydrwydd 
dyladwy fel y disgrifir ym Mhennod 9 o’r llawlyfr hwn (gweler Atodiad AC4). Mae’n ofynnol 
cynnal ymweliad safle, lle bo’n briodol, fel rhan o’r broses gymeradwyo. 

 Neilltuir cynrychiolydd o’r Athrofa i oruchwylio cleient penodol. 

Ar ôl cael cymeradwyaeth derfynol, bydd yr Athrofa’n rhoi gwybod i’r cleient am y canlyniad a 
chwblheir Cytundeb, a fydd yn cynnwys Cytundeb Lefel Gwasanaeth ac Atodlen Costau.  Caiff 
hwn ei adolygu bob pum mlynedd. 

10.6.2 Ailddilysu, Monitro ac Adolygu’r Fframwaith 
 

Caiff y Fframwaith ei ail-ddilysu, ei fonitro a’i adolygu gan y Brifysgol yn unol â’i threfniadau 
safonol, fel y nodir ym Mhennod 4 o’r llawlyfr hwn.  
 
10.6.3 Dilysu teitl rhaglen â chyd-destun 

Mae’r Fframwaith wedi’i lunio fel y gellir ei weithredu mewn modd generig ond mewn rhai 
achosion darperir cyd-destun drwy deitl rhaglen penodol a ychwanegir at y Fframwaith (rhaid 
cael cymeradwyaeth trwy broses PV1a Addasiad Arwyddocaol). 

10.7 Darpariaeth sy’n cynnig credydau a gynhelir gyda phartner cyfraniadol 
 

Darpariaeth yw hon sy’n cynnig credydau lle mae sefydliad allanol (partner cyfraniadol) yn 
cyfrannu at ddarpariaeth ddilysedig y Brifysgol gan ddilyn y gofynion arferol sydd wedi’u nodi 
yn y LlAA. Mae’r gofynion ychwanegol wedi’u nodi isod.  
 
10.7.1 Partneriaid Cyfraniadol 
 
Mae’r Brifysgol yn diffinio partneriaeth gyfraniadol fel trefniant lle mae sefydliad allanol yn 
cyfrannu at ddarpariaeth ddilysedig y Brifysgol gydag adnoddau penodol a/neu fewnbwn 
cyflwyno, fel arfer gan ddarparu arbenigedd o’r diwydiant. Cytunir ar y trefniadau gweithredol 
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a sicrhau ansawdd ar gyfer pob partneriaeth gyfraniadol a manylir arnynt yn y cytundeb rhwng 
y partïon. 
 
10.7.2 Cymeradwyaeth y partner cyfraniadol 
 
Cyn cymeradwyo’r ddarpariaeth ddilysedig, rhaid i’r partner cyfraniadol gael ei gymeradwyo 
gan y Brifysgol, trwy’r Tîm Cynllunio Academaidd (gan ddefnyddio Atodiad AC1), a mynd trwy 
broses diwydrwydd dyladwy fel y disgrifir ym Mhennod 9 o’r llawlyfr hwn. Mae’n ofynnol cynnal 
ymweliad safle fel rhan o’r broses gymeradwyo, lle bo’n briodol. 

 
10.7.3 Prosesau Dilysu 

Mae’r broses gychwynnol o gymeradwyo’r ddarpariaeth ddilysedig newydd yn gyfrifoldeb y 
Tîm Cynllunio Academaidd, a goruchwylir y broses ddilysu gan y PSA. Gwneir y ddau 
weithgaredd yn unol â’r gofynion sydd wedi’u nodi ym Mhennod 4 o’r llawlyfr hwn a’i atodiadau 
cysylltiedig, gan gynnwys y ddogfennaeth sy’n ofynnol i gefnogi’r broses. Bydd digwyddiad 
risg yn cael ei gynnwys yn rhan o’r broses bob tro, a drefnir fel arfer gan yr Athrofa.  Yn ogystal 
mae’n bosibl y bydd angen cynnal ymweliad safle fel rhan o’r broses ddilysu. 

10.7.4 Monitro ac Adolygu 

Caiff y ddarpariaeth ei monitro gan y Brifysgol yn unol â’i threfniadau safonol ar gyfer 
adolygiadau blynyddol, fel y nodir ym Mhennod 4.  

Caiff y ddarpariaeth ei hadolygu gan y Brifysgol yn unol â’i threfniadau safonol ar gyfer ail-
ddilysu, fel y nodir ym Mhennod 4.  

Adolygir y trefniadau cyffredinol ar gyfer pob partner cyfraniadol gan y Brifysgol, fel arfer bob 
5 mlynedd.  

10.8  Rhaglenni sydd wedi’u llunio’n llwyr ac sy’n eiddo i gyflogwr, corff sector neu Gorff 
Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) ond a ddarperir gan y Brifysgol 

Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o raglenni proffesiynol sydd wedi’u hachredu’n allanol nad y 
Brifysgol ei hun yw’r corff dyfarnu. Mae’r strategaethau cwricwlwm, asesu a sicrhau ansawdd 
ar gyfer y rhaglenni hyn yn cael eu pennu’n gyfan gwbl gan y corff dyfarnu allanol, gan gyfyngu 
ar y posibilrwydd o drafod ac addasu yn ystod y cam dilysu. Felly bydd y gweithdrefnau a nodir 
isod yn berthnasol fel arfer i raglenni o’r fath. 

10.8.1 Prosesau Cymeradwyo a Chadarnhau  

Mae’r broses gychwynnol o gymeradwyo rhaglenni newydd yn gyfrifoldeb y Tîm Cynllunio 
Academaidd (gan ddefnyddio Atodiad PV1) a’r broses o gadarnhau rhaglenni’n cael ei monitro 
gan y PSA (gan ddefnyddio Atodiad AC5). Gwneir y ddau weithgaredd yn unol â’r gofynion 
sydd wedi’u nodi ym Mhennod 4 o’r llawlyfr hwn a’i atodiadau cysylltiedig, gan gynnwys y 
ddogfennaeth sy’n ofynnol i gefnogi’r broses.  

Fel arfer mae angen dogfennaeth benodol ar gyfer y rhaglenni hyn, fel y bo’n berthnasol:  

• y ffurflen gais ar gyfer caniatâd Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) i  gynnig 
y ddarpariaeth, pan fo dogfen o’r fath yn bodoli;  

• y maes llafur a ddarparwyd gan y corff allanol, pan fo corff o’r fath yn bodoli; 

• dogfen rhaglen gan ddefnyddio templed priodol y Brifysgol (gweler Atodiadau AC5-AC5a); 

• yr adroddiad achredu allanol, ffurflen cymeradwyo canolfan neu dystiolaeth arall o 
achrediad y Brifysgol gan y corff allanol.     

10.8.2 Monitro Blynyddol 

Caiff y rhaglenni hyn eu monitro gan y Brifysgol yn unol â’i threfniadau safonol ar gyfer 
adolygiadau blynyddol, fel y nodir ym Mhennod 4. Ar gyfer pob rhaglen, mae’r tîm addysgu, 



 137 Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 

dan arweiniad yr arweinydd rhaglen, yn gyfrifol am ddarparu gwerthusiad adfyfyriol o’r rhaglen, 
gan ddefnyddio’r templed a roddwyd gan y Brifysgol.  

Caiff rhaglenni eu hadolygu yn unol â’r Corff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB). 

10.9  Rhaglenni sydd wedi’u llunio ac sy’n cael eu haddysgu gan gleientiaid (e.e. cyflogwr, 
corff sector neu elusen) a achredwyd gan y Brifysgol ac nad ydynt yn gysylltiedig â 
darpariaeth a ddilyswyd 

Golyga Achrediad y Brifysgol fod cwrs dysgu a datblygu neu ddarpariaeth dysgu allanol wedi’u 
cydnabod, eu derbyn, eu cymeradwyo a’u monitro’n swyddogol. Trwy’r broses achredu mae’r 
Brifysgol yn neilltuo credyd i gwrs dysgu a datblygu neu raglen a ddarperir gan sefydliad allanol 
(e.e. cyflogwr). Mae dysgwyr ar y rhaglenni hyn yn allanol i’r Brifysgol.   Gall yr achredu fod ar 
nifer o ffurfiau, er enghraifft: 

• Cwrs dysgu mewnol; 
• Cwrs ar gyfer darpariaeth fasnachol benodol. 

Mae’r broses achredu’n defnyddio fframwaith credydau academaidd y Drindod Dewi Sant i 
werthuso a mesur y dysgu hwn yn nhermau pwyntiau credyd ar lefel benodol. Mae 
cydnabyddiaeth o’r fath yn gyfraniad pwysig gan y Brifysgol i ddatblygiad personol a 
phroffesiynol unigolion ac mae hefyd yn gweithredu i sicrhau ansawdd y deilliannau dysgu a’r 
asesiad o weithgareddau addysgu a hyfforddiant a ddarperir gan gyflogwyr a sefydliadau 
eraill.  Yr uchafswm credyd a gydnabyddir fel arfer yw 60 credyd ar Lefelau 4-7. 

10.9.1 Cymeradwyo Darparwr Achrededig 
 
Cyn cymeradwyo’r ddarpariaeth ddilysedig, rhaid i’r partner cyfraniadol gael ei gymeradwyo 
gan y Brifysgol, trwy’r Tîm Cynllunio Academaidd (gan ddefnyddio Atodiad AC2), a mynd trwy 
broses diwydrwydd dyladwy fel y disgrifir ym Mhennod 9 o’r llawlyfr hwn.    
 
10.9.2 Recriwtio a Chofrestru 

Mae’r darparwr achrededig yn gyfrifol am recriwtio ar gyfer y ddarpariaeth. Fel arfer nid yw’r 
broses o recriwtio ar gyfer y ddarpariaeth yn cael ei hysbysebu’n gyhoeddus a bydd ceisiadau 
a chofrestriadau ar y cwrs yn cael eu cyfyngu gan y trefniadau a wneir gyda darparwr 
achrededig. Bydd sefydliad y darparwr achrededig yn gyfrifol am gofrestru dysgwyr fel y nodir 
yn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth. Cofrestrir dysgwyr at ddibenion byrddau arholi neu adolygu 
a darparu tystysgrifau neu drawsgrifiadau fel y bo’n berthnasol. Os bydd hyn yn arwain at 
ddyfarniad a enwir, bydd y gweithdrefnau ar gyfer dilysu yn berthnasol, fel yr amlinellir ym 
Mhennod 4 y llawlyfr hwn. 

10.9.3 Prosesau Dilysu a Monitro 

Mae’r prosesau dilysu a monitro fel a ganlyn:  

Cyflwynir y wybodaeth achredu fanwl i’r Bwrdd RPEL ac Achredu i ystyried risgiau penodol yn 
ymwneud â darparu’r ddarpariaeth arfaethedig ac i graffu a chymeradwyo lefel a gwerth y 
credyd yn y lle cyntaf.  Bydd y cyfarfod yn cynnwys ymgynghorwyr mewnol ac allanol, yn 
ogystal â chynrychiolwyr y darparwr a’r Athrofa berthnasol fel y bo’n briodol. 

  Cyflwynir y wybodaeth achredu i’r Pwyllgor Safonau Academaidd i’w gymeradwyo’n derfynol. 

Wedi i’r ddarpariaeth gael ei chymeradwyo’n derfynol, bydd yr Athrofa’n rhoi gwybod i’r cleient 
am y canlyniad a chwblheir Cytundeb, a fydd yn cynnwys Cytundeb Lefel Gwasanaeth ac 
Atodlen Costau. Mae trefniadau priodol ar waith o ran arholwyr allanol ar gyfer y Bwrdd RPEL 
ac Achredu.  

Enwebir cynrychiolydd o dîm yr Athrofa i oruchwylio’r ddarpariaeth achrededig.  
 Bydd y rôl yn cynnwys: 

• Cymedroli’r gwaith a gyflwynir gan y dysgwyr ar y ddarpariaeth achrededig; 
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• Adolygu’r adborth dysgwyr a geir wedi i bob carfan gwblhau’r ddarpariaeth; 
• Sicrhau bod gwybodaeth fanwl gywir yn cael ei darparu i’r Athrofa, y Gofrestrfa a’r 

Bwrdd RPEL ac Achredu fel y bo’n briodol; 
• Cysylltu ag arweinydd y ddarpariaeth achrededig ynghylch pob mater sy’n 

ymwneud â’r achredu a safonau academaidd; 
• Adrodd yn flynyddol i’r Pwyllgor Safonau Academaidd (PSA) ar ei weithrediad, 

trwy’r Bwrdd RPEL ac Achredu. 

Y Brifysgol sy’n rhoi tystysgrifau neu drawsgrifiadau fel y bo’n berthnasol.  

Dyfernir achrediad am gyfnod o bum mlynedd, ac wedi hynny rhaid gwneud cais am 
ailachrediad.  Bydd ailachrediad yn golygu cyflwyno ffurflen gais, portffolio wedi’i ddiweddaru 
ac adolygiad gyda’r Athrofa.  Cyflwynir ceisiadau i’r Tîm Cynllunio Academaidd i’w 
cymeradwyo.  

 

 


