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11. GWEITHIO GYDAG ERAILL 
 
 
11.1 Cyflwyniad 
 

Amlinella’r bennod hon sut mae’r Brifysgol, yn unol â’r UK Quality Coed of Higher Education, 
yn sicrhau ansawdd trefniadau i fyfyrwyr sy’n astudio fel rhan o’u gradd gyda sefydliad arall, 
boed hynny’n Brifysgol arall, partner ym myd diwydiant neu’n rhan o gynllun prentisiaeth. 
Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod yna gontinwwm dysgu seiliedig ar waith a bod gwahanol 
brofiadau yn y gweithle’n cael eu hintegreiddio’n wahanol i’r cwricwla. Yn gyffredinol, po fwyaf 
yw lefel yr integreiddio mewn dysgu seiliedig ar waith, y mwyaf ffurfiol y bydd unrhyw gytundeb 
rhwng y rhanddeiliaid. 
 
Amlinella’r bennod hon ddull y Brifysgol o gynnal safonau o ran:  
 
• Cydnabod Dysgu Blaenorol 
• Symudedd Rhyngwladol 
• Lleoliadau gwaith 
• Blwyddyn mewn Diwydiant  
• Prentisiaethau 
• Dyfarniadau ar y cyd 
 
Mae’r bennod hon hefyd yn amlinellu’r egwyddorion i fyfyrwyr sy’n trosglwyddo credydau i 
PCYDDS fel rhan o’u dyfarniad.  

 
11.2 Diwylliant o gydweithio 
 

Ceir diwylliant o gydweithio yn PCYDDS, gyda myfyrwyr yn cael eu hannog yn rhan o’u cwrs 
i ymgysylltu â sefydliadau allanol fel rhan o’u hastudiaethau. Anogir myfyrwyr i gymryd 
cyfleoedd o ran lleoliadau gwaith, interniaethau, neu astudio dramor i wella’u profiad yn y 
brifysgol a’u sgiliau a’u datblygiad proffesiynol eu hunain.  
 
Mae’r Brifysgol yn gweithio gydag amrywiol grwpiau diwydiant a darparwyr addysg uwch eraill 
i ddatblygu ac esblygu cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr.  
 
Fel y nodir yn y bennod hon, mae amrywiaeth o fecanweithiau ffurfiol ar waith i sicrhau 
ansawdd y cysylltiadau cydweithredol hyn. Yn ychwanegol at y mecanweithiau ffurfiol hyn, 
ceir cydweithio mwy anffurfiol hefyd oherwydd y diwylliant o gydweithio sydd wedi gwreiddio 
o fewn y sefydliad. Er enghraifft, mae gan y Brifysgol nifer o Athrawon Ymarfer sy’n rhannu 
eu harbenigedd gyda myfyrwyr trwy weithdai, arddangosfeydd a seminarau naill ai fel rhan o’r 
modwl neu fel gweithgareddau allgyrsiol.  

 
11.3 Cydnabod Dysgu Blaenorol 

 
Mae prosesau Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) wedi’u nodi yn y Polisi Cydnabod Dysgu 
Blaenorol (RPL). Mae uchafswm y credydau y gellir eu trosglwyddo yn achos pob rhaglen 
wedi’u nodi ym Mhennod 6, Adran 6.3.2 (12-14).   
 
Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gall rhai ymgeiswyr neu fyfyrwyr fod wedi ennill credydau eisoes 
yn seiliedig ar astudiaeth ffurfiol ar lefel Addysg Uwch, neu gallent fod wedi caffael 
gwybodaeth a sgiliau tebyg yn ystod eu bywyd gwaith, boed hynny am dâl neu’n wirfoddol.  
Trwy’r broses RPL mae’r Brifysgol yn cydnabod dysgu tystysgrifedig a dysgu trwy brofiad.  
 
Mae’r Brifysgol yn diffinio Cydnabod Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol (RPCL) fel gwerthuso 
dysgu caffaeledig a aseswyd yn flaenorol ac y cafwyd tystysgrif amdano. 
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Mae’r Brifysgol yn diffinio Cydnabod Dysgu Blaenorol drwy Brofiad (RPEL) fel y broses o 
werthuso a dyfarnu credyd am ddysgu priodol drwy brofiad.  
 
Mae Gweithdrefnau Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn galluogi ymgeiswyr neu fyfyrwyr i 
wneud cais am gredyd ar gyfer dysgu o’r fath y gellir ei ddefnyddio wedyn i gael mynediad i 
raglen,  i gael eu heithrio rhag gwneud rhannau o’r rhaglen honno, neu i gael safle uwch tuag 
at ddyfarniad academaidd.  
 
Fel rhan o’r broses RPL, mae’r Brifysgol yn cydnabod credydau a enillwyd i ddibenion dilyniant 
a dyfarnu. Ni ddefnyddir unrhyw gredydau am RPL wrth gyfrifo dosbarth y dyfarniad terfynol. PL 
 
Mae cydnabyddiaeth safonol o ddysgu tystysgrifedig blaenorol yn broses lle mae Cydnabod 
Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol (RPCL) yn cael ei hwyluso ar gyfer nifer fawr o ymgeiswyr yn 
gysylltiedig â dysgu tystysgrifedig (cymwysterau megis BTEC, HND, Tystysgrifau/Diplomâu 
Ôl-raddedig neu’r rhai a gydnabyddir gan ENIC).  Ceir manylion pellach yn y Polisi RPL. 
 
Mewn achosion lle mae gofynion Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB) yn gosod 
cyfyngiadau penodol ar RPCL/RPEL, nid yw’r polisi hwn yn berthnasol. Fodd bynnag, ni all y 
PSRB osod trothwy is na’r hyn fyddai’n berthnasol ar raglenni eraill.  Yn achos rhaglenni o’r 
fath, ceisir gwybodaeth am RPCL/RPEL gan y Corff Proffesiynol, Statudol neu Reoleiddio. 
 

11.4 Symudedd Rhyngwladol  
 
Mae’r Brifysgol yn cymryd rhan mewn nifer o gynlluniau symudedd rhyngwladol, sy’n cynnwys 
ystod o gyfleoedd sy’n amrywio o ran hyd i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys 
astudio dramor (cyrsiau sy’n cynnig credydau a chyrsiau di-gredyd); lleoliadau gwaith, 
gwirfoddoli ac ymchwil; a mathau eraill o waith maes.  
 
Mae’r Bwrdd Symudedd Rhyngwladol yn goruchwylio gweithredu’r fframwaith symudedd 
rhyngwladol.    
 

11.4.1 Astudio Dramor sy’n cynnig Credydau 
 
Mae’r Brifysgol yn diffinio Astudio Dramor sy’n cynnig Credydau fel cynllun cyfnewid lle mae’r 
Brifysgol naill ai’n anfon myfyrwyr dramor neu’n derbyn myfyrwyr o dramor yn rhan o’u 
hastudiaethau gan ennill credydau. Mae gan y Brifysgol gydgytundebau cyfnewid myfyrwyr 
gyda nifer o sefydliadau ac mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr o dramor astudio yn 
PCYDDS.    
 
Goruchwylir y broses o gymeradwyo’r trefniadau partneriaeth astudio dramor hyn gan y 
Pwyllgor Materion Rhyngwladol a Phartneriaethau Cydweithredol.  Mae’r broses ar gyfer 
cymeradwyo partneriaid y mae gan y Brifysgol gydgytundebau cyfnewid â nhw wedi’i nodi ym 
Mholisi Cyfnewid Myfyrwyr y Brifysgol.  

 
11.4.1 (1) Myfyrwyr sy’n mynd i Astudio Dramor  

 
Mae’r amser a dreulir dramor yn digwydd fel arfer yn ystod Lefel 5. Bydd myfyrwyr yn cael eu 
cofrestru ar y Modwl Astudio Annibynnol priodol. Yn ychwanegol at y modylau a gwblheir yn 
y sefydliad sy’n lletya, gofynnir i fyfyrwyr fel arfer ymgymryd â gwaith arall fel rhan o’r modwl 
hwn.  
 
Fel rhan o’r modwl hwn, bydd myfyrwyr, ar y cyd â’r Uned Recriwtio Rhyngwladol a’r Rheolwr 
Rhaglen, yn datblygu cytundeb dysgu i amlinellu natur y lleoliad astudio dramor dewisol. 
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Nodir yr asesiad yn y Cytundeb Dysgu. Bydd hyn yn cynnwys sut mae’r holl raddau a geir yn 
y sefydliad partner yn cael eu trosi’n farciau cyfwerth â marciau PCYDDS ac wedyn yn 
cyfrannu at y radd.  
 
Mae gan adrannau academaidd arferion trosi trwyadl fel y gellir trosi marciau a gafwyd yn y 
sefydliad partner i’r system farciau a ddefnyddir yn PCYDDS i’w cynnwys yn y marc terfynol 
am y modwl. Gwneir myfyrwyr yn ymwybodol y bydd eu marciau’n cael eu trosi wedi iddynt 
ddychwelyd. 
 

11.4.1 (2) Myfyrwyr sy’n dod o dramor i astudio 
 
Mae’r Brifysgol yn derbyn myfyrwyr cyfnewid sy’n dod o dramor trwy gais uniongyrchol i’n 
rhaglenni. Gall myfyrwyr wneud cais trwy bartneriaeth a gymeradwyir neu’n annibynnol. 
Cytunir ar y gofynion ar gyfer pob myfyriwr unigol gyda’u Sefydliad cartref.  
 
Mae myfyrwyr Cyfnewid sy’n dod o dramor yn cofrestru ar fodylau sy’n bodoli eisoes yn 
narpariaeth PCYDDS. Mae myfyrwyr fel arfer yn dewis 60 Credyd y DU (30 credyd ECTS) 
bob semester yn ystod y cyfnod cyfnewid. Ar ôl cwblhau’r Rhaglen Astudio Dramor, bydd y 
myfyriwr a sefydliad cartref y myfyriwr yn cael trawsgrifiad. 

 
11.5 Lleoliadau gwaith 

 
Mae’r Brifysgol yn annog myfyrwyr i ymgymryd â lleoliadau gwaith fel rhan o’u hastudiaethau 
lle bo’r rhain ar gael. Gall y lleoliadau gwaith hyn gyfrif fel credydau tuag at y dyfarniad. Ar 
gyfer rhaglenni ag achrediad neu ofynion penodol, mae’n bosibl y bydd angen cwblhau a 
phasio lleoliadau gwaith nad ydynt yn dwyn credydau er mwyn i fyfyrwyr gyflawni’r dyfarniad 
hwnnw neu symud ymlaen. Ac eithrio myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen a achredir yn broffesiynol, 
cyfrifoldeb y myfyriwr fel arfer yw dynodi lleoliad addas ar gyfer y modylau arfer seiliedig ar 
waith. Gellir cael cymorth a chyngor gan y Cydlynydd Lleoliadau neu ddarlithwyr perthnasol. 
Rhaid i’r gwaith a gyflawnir fod yn berthnasol i’r rhaglen astudio. Dylai hefyd ddarparu 
cyfleoedd i ennill sgiliau newydd ac i adeiladu ar lefelau cyfredol o brofiad ac arbenigedd. 
 
Mae’r Brifysgol yn diffinio lleoliadau gwaith fel cyfnod o brofiad gwaith neu interniaeth: 

• a ymgymerir fel rhan annatod o raglen, lle mae cyflawni’r deilliannau dysgu ar gyfer y 
lleoliad yn dibynnu ar y trefniadau a wnaed gyda’r Darparwr Lleoliadau; 

• lle mae’r myfyriwr wedi cofrestru yn y Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn; a 
• lle mae’r oruchwyliaeth uniongyrchol o’r myfyriwr wedi’i throsglwyddo i’r Darparwr 

Lleoliadau.  
 
Mae lleoliadau myfyrwyr yn bartneriaeth rhwng y myfyriwr, y Brifysgol a’r Darparwr Lleoliadau 
lle mae gan bob un gyfrifoldebau penodol sydd wedi’u nodi ym Mhrotocol Lleoliadau Myfyrwyr 
y Brifysgol.  

 
11.6 Blwyddyn mewn Diwydiant (lleoliad estynedig) 
 

Mae’r egwyddorion canlynol yn cwmpasu elfen ffurfiol ‘blwyddyn mewn diwydiant’, ‘profiad 
diwydiannol neu ‘leoliad ymchwil’ pan mae’n nod benodedig o fewn rhaglen fod myfyrwyr yn 
astudio mewn lleoliad diwydiannol am ran o’r flwyddyn academaidd neu’r flwyddyn 
academaidd gyfan fel rhan o’u dyfarniad. Pan mae’r astudiaeth yn cwmpasu blwyddyn 
academaidd gyfan, caiff hyn ei adlewyrchu yn nheitl y rhaglen (e.e. BEng (Anrh) Peirianneg 
Fodurol gyda blwyddyn mewn diwydiant). 
 
Pan mae’r dysgu o unrhyw gyfnod astudio ffurfiol mewn diwydiant yn rhan ofynnol o’r rhaglen, 
mae’r modd y cyflawnir deilliannau dysgu arfaethedig y rhaglen wedi’i nodi yn y dogfennau 
rhaglen terfynol. 
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Dylai Athrofeydd sicrhau bod myfyrwyr yn hollol ymwybodol o ofynion eu rhaglen astudio wrth 
ymgymryd ag unrhyw gyfnod astudio mewn diwydiant cyn i’r myfyriwr ymrwymo iddo. 
 
Dylai Athrofeydd gadarnhau gyda’r darparwr lleoliadau ymlaen llaw y bydd cynnwys y lleoliad 
yn bodloni anghenion dysgu’r myfyriwr a bod hynny’n briodol. 
 
Nid yw ‘blwyddyn mewn diwydiant’ fel arfer yn dwyn credydau ac nid yw’n cyfrannu at 
ddosbarth y dyfarniad ond rhaid ei gwblhau’n foddhaol.  
 
Rhaid i Athrofeydd gadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r myfyriwr a pherson cyswllt yn y 
diwydiant wrth ymgymryd â threfniant astudio mewn diwydiant, gyda’r tiwtor academaidd yn 
parhau i gynnig cymorth i’r myfyriwr (fel y nodir yn y Protocol Lleoliadau Myfyrwyr). 
 
Ymgymerir â’r flwyddyn mewn diwydiant fel arfer yn ystod trydedd flwyddyn rhaglen Baglor 
pedair blynedd neu raglen Meistr Integredig pum mlynedd. Ni ddisgwylir y bydd myfyrwyr yn 
ymgymryd â blwyddyn gyfan mewn diwydiant fel rhan o radd Baglor tair blynedd. 
 
Bydd myfyriwr sy’n cwblhau’r flwyddyn mewn diwydiant ond sy’n tynnu’n ôl cyn cwblhau’r 
rhaglen astudio y mae wedi cofrestru arni fel arfer yn derbyn dyfarniad ymadael fel y bo’n 
briodol. 
 

11.7 Prentisiaethau 
 
Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o Brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr. Cynigir rhai o’r 
rhain mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol. Mae’r Uned Brentisiaethau’n cydlynu’r holl 
raglenni Prentisiaeth ar draws y Brifysgol. 
 
Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau eu dyfarniad fel rhan o gynllun Prentisiaeth yn cael eu hystyried 
ar gyfer dyfarniad dan fframwaith rheoleiddio’r dyfarniad priodol (israddedig neu ôl-raddedig) 
a amlinellir ym Mhennod 6.  
 
I gwblhau eu prentisiaeth, rhaid i fyfyrwyr gwblhau gofynion y fframwaith perthnasol, naill ai 
Fframwaith Prentisiaeth (Cymru) neu Fframwaith Safonol (Lloegr). Yn achos rhaglenni a 
ddarperir yn Lloegr, bydd hyn wedi’i amlinellu yn y Datganiad Ymrwymiad, ac yn achos 
rhaglenni a ddarperir yng Nghymru, bydd wedi’i amlinellu yng Nghynllun Dysgu Prentisiaethau 
(Cymru). Mae’r Uned Brentisiaethau’n gweithio gyda thimau rhaglen i sicrhau bod rhaglenni’n 
bodloni gofynion y fframwaith neu’r safon briodol a’u bod yn bodloni nodweddion 
cydnabyddedig darpariaeth prentisiaethau. Mae’r Uned Brentisiaethau hefyd yn cysylltu’n 
agos â sefydliadau unigol a sectorau drwy grwpiau cyswllt diwydiannol.  
 
Dylai Athrofeydd sicrhau bod myfyrwyr yn hollol ymwybodol o ofynion llawn eu rhaglen astudio 
a’r rhaglen brentisiaeth fel rhan o ddogfennaeth a chynllun cynefino eu rhaglen.  
 

11.8 Dyfarniadau ar y cyd  
 
Darpariaeth dyfarniadau ar y cyd - lle gall y Brifysgol, gyda chymeradwyaeth ddatganedig y 
Senedd, gynnig dyfarniadau ar y cyd â sefydliadau priodol eraill, a all olygu bod myfyrwyr yn 
astudio ym mhob un o’r sefydliadau partner sy’n rhan o’r trefniant (Pennod 9) neu fod myfyrwyr 
yn astudio yn y Brifysgol (isod). 
 
Pan fydd myfyrwyr yn astudio o fewn y Brifysgol yn unig ar ddyfarniad ar y cyd, goruchwylir y 
cymhwyster ar y cyd ac mae amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau penodol i ddyfarnu’r 
cymhwyster. Rhaid i fyfyrwyr ar y rhaglenni hyn gael gwybod am y polisïau a’r gweithdrefnau 
os ydynt yn wahanol i rai’r Brifysgol.  
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Gall y trefniadau hyn gynnwys: 
• Rheoliadau gweithdrefnol ar y cyd 
• Cyd-gyfarwyddwyr  
• Grŵp Llywio 
• Grŵp Gweithredol 
• Bwrdd Astudiaethau 

 


