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12. POLISÏAU MYFYRWYR 

 
12.1 Mae’r bennod hon yn disgrifio’r fframwaith cyffredinol sydd yn ei le ar gyfer polisïau myfyrwyr. 

Diben y fframwaith hwn o bolisïau sy’n ymwneud â myfyrwyr yw meithrin diwylliant sy’n 
darparu amgylchedd dysgu cynhwysol, cefnogol a diogel, lle gall yr holl fyfyrwyr a’r staff ffynnu 
a chyflawni eu potensial personol. 

 
Mae Cod Ymddygiad Myfyrwyr yn ei le i amlinellu pa fathau o ymddygiad sy’n annerbyniol a 
chanlyniadau posibl ymddygiad o’r fath. Mae hefyd yn rhoi manylion ynghylch pa ymddygiad 
y gall myfyrwyr ei ddisgwyl gan eraill a pha ymddygiad sy’n ddisgwyliedig ganddyn nhw.  

 
Bydd yr holl fyfyrwyr dan sylw yn unrhyw rai o’r polisïau a fanylir isod yn cael eu trin ag urddas 
a pharch a rhoddir ystyriaeth briodol i’w llesiant. 
 
Nod y Brifysgol yw sicrhau bod achosion yn cael eu datrys yn anffurfiol, lle bo hynny’n briodol.  
Bwriada ddatrys achosion anffurfiol a ffurfiol yn gyflym ac o fewn llinellau amser cyhoeddedig. 

 
12.1.1 Mae’r polisïau canlynol ar gael yn y maes hwn: 
 
 Polisïau Cymorth Myfyrwyr 

 Polisi Amgylchiadau Lliniarol (yn cynnwys mesurau cydadferol, amgylchiadau esgusodol, 
toriad i astudiaethau, ac ymestyn dyddiadau gorffen) 

 Gweithdrefn Asesu Cymorth ac Anghenion Anabledd 
 Polisi Beichiogrwydd, Mamolaeth, Tadolaeth ac Absenoldeb Mabwysiadu Myfyrwyr 
 Polisi Newid Enw Ymgeiswyr a Myfyrwyr 
 Polisi Cymorth i Astudio 
 Polisi Ysmygu i Fyfyrwyr 
 
Cwynion Myfyrwyr, Apeliadau a Phryderon Eraill 
 Polisi Cwynion Myfyrwyr 
 Polisi Apeliadau Academaidd 
 Polisi Addasrwydd i Ymarfer 
 Polisi Camymddwyn Anacademaidd  
 Polisi Cysylltu Mewn ArgyfwngPolisi Cyfranogiad Trydydd Parti 

 
 Polisïau Academaidd 

 Polisi Camymddwyn Academaidd 
 Polisi Ymgysylltiad Myfyrwyr (ar waith) 
 Polisi Recordio Darlithoedd 
 Cod Ymddygiad Myfyrwyr 
 Polisi Eiddo Deallusol Myfyrwyr 
 Polisi dosbarthiadau wedi'u canslo ac wedi'u had-drefnu 
 Datganiad Preifatrwydd Myfyrwyr 
 Polisi Rheoli Data Ymchwil 
 Polisi Cyhoeddiadau Mynediad Agored 
 Cod Ymarfer Unplygrwydd a Moeseg Ymchwil 

 
 Polisïau yn ymwneud â Derbyniadau 

 Polisi Derbyn 
 Polisi a Gweithdrefnau ar gyfer Adborth, Apeliadau a Chwynion yn gysylltiedig â Derby 

Myfyrwyr  
 Polisi Gofynion Iaith Saesneg 

 



Diogelu Myfyrwyr  
 Polisi Dyletswydd PREVENT 
 Cod Ymarfer PREVENT Siaradwyr a Digwyddiadau Allanol 
 Cod Ymarfer PREVENT y Gaplaniaeth a’r Ystafell Weddi 
 Polisi Diogelu  

 
Adolygir y polisïau’n gyfnodol a chymeradwyir newidiadau trwy’r strwythur pwyllgorau priodol.  
 

12.1.2 Mae’r Brifysgol yn mabwysiadu’r egwyddorion allweddol canlynol ar gyfer y fframwaith 
trosfwaol hwn:  

 
 Hygyrchedd 
 Eglurder  
 Cymesuredd  
 Amseroldeb  
 Tegwch 
 Annibyniaeth 
 Cyfrinachedd 
 Gwella Profiadau Myfyrwyr 
 Cynwysoldeb 

 
12.1.3 Bwriada’r fframwaith hefyd sicrhau bod y Brifysgol yn ymarfer dyletswydd gofal priodol, yn 

cymhwyso egwyddorion cyfiawnder naturiol, ac yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth 
berthnasol yn y maes hwn, gan gynnwys: 

 
 Cyfraith contractau a defnyddwyr 
 Esgeulustod (dyletswydd gofal) 
 Deddf Hawliau Dynol 1998 
 Deddf Cydraddoldeb 2010 
 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 
 Cyfiawnder Naturiol (tegwch) 
 Deddf Diogelu Data 2018 (a GDPR) 
 Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch (2015) 

 
12.1.4 Yn ogystal, mae pob polisi’n nodi pa ddogfennau allweddol o’r sector sy’n sail i’r polisi ac sy’n 

ymgorffori arfer gorau. 
 
12.1.5 Mae’r Brifysgol wedi gosod amrywiaeth o fesurau ar waith i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn 

gwybodaeth glir am y polisïau a’r prosesau a ddefnyddir yn y maes hwn ynghyd â chymorth 
priodol trwy gydol y prosesau. Cyfrifoldeb myfyrwyr yw sicrhau eu bod wedi darllen a deall 
rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol. Mae gwybodaeth a chanllawiau pellach ar 
gael o’r Swyddfa Academaidd. Ni fydd camddehongliad neu ddiffyg ymwybyddiaeth myfyriwr 
o’r rheoliadau a’r gweithdrefnau’n cael eu hystyried yn rheswm dilys dros beidio â 
chydymffurfio. 

 
12.1.6 Mae’r egwyddorion a amlinellir yn y bennod hon yn gymwys i’r holl fyfyrwyr, ac mae pob polisi’n 

amlinellu sut mae’n berthnasol i garfanau myfyrwyr unigol. 
 
12.1.7 Gwerthusir ac adolygir y fframwaith sy’n ymwneud â myfyrwyr yn flynyddol i sicrhau bod ei 

bolisïau’n dal i fod yn gyfredol ac yn parhau i ymgorffori arfer gorau’r sector a’r gwersi a 
ddysgwyd.  Cynhyrchir adroddiad trosolwg yn flynyddol ar gyfer y Senedd a’r Cyngor a chaiff 
niferoedd y cwynion a’r apeliadau eu monitro’n ofalus yn rhan o fesurau cenedlaethol CCAUC. 

 
12.1.8  Mae'n ofyniad statudol ar y Brifysgol i fodloni arweiniad y ddyletswydd PREVENT o dan y 

Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch (2015). Mae’r arweiniad hwn yn nodi amrywiaeth o 
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feysydd lle disgwylir i brifysgolion gymryd camau i atal pobl rhag cael eu denu i derfysgaeth. 
Mae’r Brifysgol wedi paratoi Cod Ymarfer sy’n cynnwys yr holl siaradwyr a digwyddiadau a 
drefnir gan y Brifysgol, a gynhelir ar dir y Brifysgol, neu a gynhelir ar-lein, ac unrhyw 
ddigwyddiad o’r fath y mae’r Brifysgol yn gysylltiedig ag ef, sy’n dwyn brand y Brifysgol neu 
sydd wedi’i ariannu ganddi ond sy’n digwydd oddi ar y campws. 

 
12.1.9 Mae’r Brifysgol yn cydnabod y cyfrifoldebau a amlinellwyd gan Ddyletswydd PREVENT 

ynghylch gweithgareddau sy’n gysylltiedig â ffydd ac mae wedi amlinellu ein dull o ddefnyddio 
a rheoli mannau cysylltiedig â ffydd yn y Cod Ymarfer Gweithgareddau sy’n Gysylltiedig â 
Ffydd ac Ystafelloedd Gweddi.  

 
 
 


