
Language: Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) 

Adran 1

ANNUAL MODULE EXTERNAL 
EXAMINER'S REPORT 2020/21 
(GA3)

Report Information
Mae gofyn i bob arholwr allanol modylau lunio UN adroddiad ysgrifenedig blynyddol i Is-
Ganghellor y Brifysgol.   Os yw myfyrwyr ar y rhaglen rydych yn gyfrifol amdani yn dechrau ar 
wahanol adegau yn ystod y flwyddyn, dim ond un adroddiad blynyddol y mae angen i chi ei 
gyflwyno. Fodd bynnag, rhowch sylwadau ar wahân ar bob carfan yn yr adroddiad pan fydd 
gwahaniaethau amlwg.

Os ydych chi'n gyfrifol am raglenni a ddarperir gan y Brifysgol a sefydliad / sefydliadau partner 
cydweithredol, rhaid i chi ddarparu adroddiad ar wahân ar gyfer pob sefydliad partner.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich dyletswyddau’n arholwr allanol modwl ar gyfer y 
flwyddyn academaidd, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd i’r Swyddfa Academaidd.  
Dylid llenwi ffurflen ar wahân ar gyfer pob penodiad.  

Sylwer: dosberthir adroddiadau arholwyr allanol modylau, ar ôl eu derbyn, i'r Rheolwr Rhaglen, y 
Cyfarwyddwr Academaidd, Deon yr Athrofa, a’r Pro Is-Ganghellor Cysylltiol (Profiadau 
Academaidd) neu’i enwebai er mwyn cymryd y camau priodol. Hefyd rhoddir copi o adroddiad 
terfynol arholwr allanol i'w olynydd ef/hi.

Ar ôl derbyn eich adroddiad, cyfrifir y ffioedd i’w talu ar sail cyfanswm y modylau yr ydych yn 
gyfrifol amdanynt yn ystod y flwyddyn academaidd hon, fel y nodwyd ar y Ffurflen Cytundeb 
Arholwr Allanol Modwl GA15 a lofnodwyd gennych ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

(PEIDIWCH Â CHYFEIRIO AT FYFYRWYR NA STAFF WRTH EU HENWAU YN UNMAN YN YR 
ADRODDIAD HWN)

Mae adroddiadau sydd wedi'u cwblhau yn eiddo i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gellir 



Adran 2

eu hatgynhyrchu’n llwyr neu'n rhannol at ddibenion adborth, adolygu neu farchnata fel y bo'n 
briodol.  Caiff unrhyw un, boed yn fewnol neu'n allanol, ofyn am y wybodaeth ar y ffurflen hon o 
dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Gall sylwadau yn yr adroddiad hwn ynghylch gwybodaeth am ansawdd addysgu fod ar gael i'r 
cyhoedd trwy wefan y Brifysgol neu ddulliau eraill a ddewisir.

OS GWELWCH YN DDA NODER NAD OES MODD CADW'R ADRODDIAD CYN EI GYFLWYNO.  YN 
OGYSTAL, NID YW'N BOSIBL GOLYGU'R ADRODDIAD AR OL EI GYFLWYNO.

Os ydych chi am lenwi'r ffurflen hon yn Saesneg, dewiswch yn y bar iaith ar frig y 
dudalen. Yna dylech chi weld y cwestiynau yn Saesneg.

Ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon yn Saesneg neu'n Gymraeg?1.

Saesneg

Cymraeg

Examiner Details

Ydych chi wedi cwblhau’r holl ddyletswyddau ar gyfer y flwyddyn academaidd 
bresennol?:

2.

Ydw

Nac Ydw

Teitl3.

Dewiswch eich ateb



Cyfenw4.

Enter your answer

Enw cyntaf5.

Enter your answer

Cyfeiriad ebost6.

Enter your answer

Y rhaglen(ni) mae’r modylau a arholwyd yn cyfrannu atynt:7.

Enter your answer

Ydych chi'n gyfrifol am unrhyw raglenni Prentisiaeth Gradd?8.

Ydw

Nac ydw

Pa raglenni?9.

Enter your answer



Os ydych chi'n gyfrifol am raglenni gyda PCYDDS a rhaglenni partner 
PCYDDS (neu raglen o fewn un neu fwy o bartneriaid), rhaid i chi ddarparu 
fersiwn ar wahân o'r ffurflen hon ar gyfer pob sefydliad partner sy'n darparu'r 
rhaglen.  Ar gyfer pa Sefydliad yr ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon?

10.

PCYDDS

PCYDDS Sefydliad Partner

Sefydliad Partner11.

Alfred Nobel

Coleg Ceredigion

Coleg Sir Gar

CESTE

EADE

ESCO

Formatic Barna

Fuzhou University

Gower College

Hereford College of Arts

HKMA

Human Academy

IBAT

IIHE

IUMW

Learna

LSC Colombo (British School of Commerce)

LSC Dhaka (Asian Centre for Management Information Technology)

LSC London (London School of Commerce)



LSC Kuala Lumpur (Westminster International College)

Newbold College

NPTC

Pembrokeshire College

Prince's Foundation School of the Traditional Arts

St Padarn's Institute

Wuhan University of Technology

Athrofa12.

Yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru

Yr Athrofa Addysg a'r Dyniaethau

Yr Athrofa Dysgu Canol Dinas (Llundain a Birmingham)

Yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd a'r Athrofa Dysgu Canol Dinas

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru a'r Athrofa Dysgu Canol Dinas

Yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd a'r Athrofa Dysgu Canol Dinas13.

IMH Abertawe a Llundain a Birmingham

IMH Caerfyrddin a Llundain a Birmingham

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru a'r Athrofa Dysgu Canol Dinas14.

Cyfrifiadura Cymhwysol a Llundain a Birmingham

Disgyblaeth Academaidd15.

IMH Caerfyrddin



IMH Abertawe

Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol

IMH Partneriaethau Academaidd

Disgyblaeth Academaidd16.

Pensaernïaeth a Dylunio

Celf a Chyfryngau

Canolfan Berfformio Cymru

Cyfrifiadura Cymhwysol

Peirianneg

Academi Llais Ryngwladol Cymru

Disgyblaeth Academaidd17.

Canolfan Dysgu Proffesiynol ac Arweinyddiaeth

Canolfan Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg

Canolfan y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Canolfan Seicoleg a Chwnsela

Y Ganolfan Addysg (Hyfforddi Athrawon)

Academy of Sinology

Rhagoriaith

Disgyblaeth Academaidd18.

Llundain

Birmingham



Adran 3

Lefel19.

Israddedig 

Ôl-raddedig

Blwyddyn penodi20.

Enter your answer

Blwyddyn yn y swydd21.

1af

2il

3ydd

Olaf

A wnewch chi restru
ddyddiad(au) a phwrpas unrhyw ymweliad(au) yn ystod 2020/21 (e.e. 
mynychu Bwrdd
Arholi)

22.

Enter your answer

MATERION CYFFREDINOL
Modylau israddedig ac ôl-raddedig 



Cytuno Anghytuno Amh

A oedd
yr holl lawlyfrau rhaglen
perthnasol a’r
rheoliadau ar gael ichi
ar adeg
briodol?

Deunyddiau’r rhaglen23.

Sylw yn ymwneud â deunyddiau rhaglen24.

Enter your answer

Cytuno Anghytuno Amh

A ofynnwyd i chi
gymeradwyo pob
asesiad ar gyfer y
modylau rydych yn
gyfrifol amdanynt?

A ofynnwyd i chi
gymeradwyo pob
asesiad ar gyfer y
modylau rydych yn
gyfrifol amdanynt?

A oedd y dulliau asesu
yn gytbwys a theg?

A oedd yr asesiadau’n
adlewyrchu’r
deilliannau dysgu
arfaethedig?

Cymeradwyo asesiadau ar gyfer modylau rydych yn gyfrifol amdanynt25.



Cytuno Anghytuno Amh

A gawsoch ymatebion
priodol i unrhyw
sylwadau y gallech fod
wedi’u gwneud am
asesiadau?

Sylwadau ar gymeradwyo asesiad26.

Enter your answer

A wnaethoch chi ystyried asesiadau o'r mathau canlynol?27.

Arholiadau

Gwaith Cwrs

Ymarferol, e.e. Perfformiad/Datganiadau

Lleoliadau Proffesiynol

Arall

A ofynnwyd ichi ystyried traethawd/prosiectau annibynnol israddedig ?28.

Do

Naddo

A oedd y dewis o bynciau ar gyfer traethodau israddedig hir yn briodol?29.

Oedd

Nac oedd



A ofynnwyd ichi ystyried traethawd hir / prosiectau ôl-raddedig o 60 credyd 
neu fwy?

30.

Do

Naddo

A oedd y dewis o bynciau ar gyfer traethodau ôl-raddedig hir yn briodol?31.

Oedd

Nac oedd

Sylwadau ar draethodau hir / prosiectau annibynnol32.

Enter your answer

Cytuno Anghytuno Amh

A wnaed trefniadau
addas i chi gael
mynediad at nifer
ddigonol o asesiadau?

A oedd safon
gyffredinol a
chysondeb y marcio’n
briodol?

A oedd tystiolaeth glir
bod proses fewnol ar
gyfer gwirio/cymedroli?

Sampl o waith33.



Cytuno Anghytuno Amh

A oedd y gwaith wedi’i
farcio mewn modd a'ch
galluogai i weld y
rhesymau dros
ddyfarnu'r marciau a
roddwyd?

Sylwadau ar y sampl o waith34.

Enter your answer

A wnaethoch chi fynychu bwrdd arholi?35.

Do

Naddo

Cytuno Anghytuno Amh

A gynhaliwyd y
Bwrdd(Byrddau)
Arholi’n briodol ac yn
unol â rheoliadau’r
Brifysgol?

A oeddech yn fodlon ar
argymhellion a
phenderfyniadau’r
Bwrdd(Byrddau) Arholi?

Byrddau Arholi 36.

Sylwadau ar fyrddau arholi37.



Adran 4

Enter your answer

Mae'r adran nesaf ar gyfer adroddiadau cyffredinol ar fodylau, os oes 
gennych fodylau Israddedig ac Ôl-raddedig pa un yr ydych am wneud 
sylwadau arnynt yn gyntaf? (Os oes gennych fodylau ar un lefel yn unig, 
dewiswch y lefel briodol)

38.

Israddedig

Ôl-raddedig

GENERAL REPORT UNDERGRADUATE
Please comment on the following areas. PLEASE DO NOT REFER TO STUDENTS OR STAFF BY 
NAME OR NUMBER.

Tynnwch sylw arbennig at:
    
Y strwythur, trefn, dyluniad, cysylltiadau â deilliannau dysgu a marcio 
Cysondeb a thrylwyredd y marcio     
Priodoldeb y strategaethau asesu

Ar gyfer darpariaeth prentis gradd, rhowch sylwadau ar berthynas yr asesiad â 
gweithle'r myfyriwr

(IR) Materion sy’n ymwneud ag asesu39.

Enter your answer

(IR) Safonau gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a arddangosir gan fyfyrwyr:40.



Mewn perthynas â’r dyfarniad y mae’r modylau dan sylw’n cyfrannu iddo
Mewn perthynas â’r safonau mewn blynyddoedd blaenorol    
Mewn perthynas â fframweithiau cenedlaethol a/neu safonau cyrff proffesiynol      
Cryfderau a gwendidau’r garfan

Enter your answer

(IR) Sut mae’r safonau’n cymharu â’r rheini mewn sefydliadau tebyg eraill yr 
ydych yn gyfarwydd â hwy.

41.

Enter your answer

(IR) Oeddech chi'n gyfrifol am fodylau a gyflwynwyd mewn mwy nag un 
lleoliad neu ddull astudio?

42.

Ie

Na

• Sylwch ar yw unrhyw faterion neu enghreifftiau o arfer da a nodwyd yn yr Adroddiad 
Cyffredinol uchod yn gysylltiedig â lleoliad penodol neu ddull cyflwyno;
• Sylwch lle mae gwahaniaethau canfyddadwy rhwng lleoliadau dosbarthu neu ddulliau 
cyflwyno.

(IR) Crynhowch eich canfyddiadau mewn perthynas â'r ddarpariaeth a gynigir 
mewn lleoliad arall neu drwy ddull astudio gwahanol (e.e. amser llawn, rhan-
amser, carlam) neu gyflawni (e.e. ar y campws, cymysg, ar-lein, pellter)

43.

Enter your answer

(IR) Sylwadau Cyffredinol44.



Adran 5

Unrhyw sylwadau cyffredinol (gan gynnwys enghreifftiau o arfer da) sy’n briodol yn eich 
barn chi ar sail y profiad o arholi. Mae croeso arbennig i chi wneud awgrymiadau 
adeiladol ac argymell camau i'w cymryd yn y dyfodol.

Enter your answer

 
Yn achos penodiadau newydd: rhowch sylwadau ar y cyfleoedd i weld adroddiadau gan 
arholwyr allanol blaenorol ac a weithredwyd ar yr argymhellion hyn;

Yn achos penodiadau sy’n parhau: rhowch sylwadau ynghylch a fu ymateb digonol i'r 
pwyntiau a godwyd gennych chi neu unrhyw arholwyr allanol perthnasol eraill yn ystod 
y flwyddyn flaenorol;
        
Yn achos penodiadau sy’n dod i ben: nodwch unrhyw sylwadau cyffredinol sy’n briodol 
yn eich barn chi ar sail eich profiad o arholi'r rhaglen.

Penodiad Newydd / sy’n Parhau / sy’n Dod i Ben45.

Enter your answer

A oes gennych chi fodylau ôl-raddedig hefyd ac nid ydych wedi cwblhau'r 
adran ôl-raddedig?

46.

Oes

Nac oes

GENERAL REPORT POSTGRADUATE
Please comment on the following areas. PLEASE DO NOT REFER TO STUDENTS OR STAFF BY 
NAME OR NUMBER.



Tynnwch sylw arbennig at:
    
Y strwythur, trefn, dyluniad, cysylltiadau â deilliannau dysgu a marcio 
Cysondeb a thrylwyredd y marcio     
Priodoldeb y strategaethau asesu

(OR) Materion sy’n ymwneud ag asesu47.

Enter your answer

Mewn perthynas â’r dyfarniad y mae’r modylau dan sylw’n cyfrannu iddo
Mewn perthynas â’r safonau mewn blynyddoedd blaenorol    
Mewn perthynas â fframweithiau cenedlaethol a/neu safonau cyrff proffesiynol      
Cryfderau a gwendidau’r garfan

(OR) Safonau gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a arddangosir gan fyfyrwyr:48.

Enter your answer

(OR) Sut mae’r safonau’n cymharu â’r rheini mewn sefydliadau tebyg eraill yr 
ydych yn gyfarwydd â hwy.

49.

Enter your answer

(OR) Oeddech chi'n gyfrifol am fodylau a gyflwynwyd mewn mwy nag un 
lleoliad neu ddull astudio?

50.

Ie

Na



• Sylwch ar yw unrhyw faterion neu enghreifftiau o arfer da a nodwyd yn yr Adroddiad 
Cyffredinol uchod yn gysylltiedig â lleoliad penodol neu ddull cyflwyno;
• Sylwch lle mae gwahaniaethau canfyddadwy rhwng lleoliadau dosbarthu neu ddulliau 
cyflwyno.

(OR) Crynhowch eich canfyddiadau mewn perthynas â'r ddarpariaeth a 
gynigir mewn lleoliad arall neu drwy ddull astudio gwahanol (e.e. amser 
llawn, rhan-amser, carlam) neu gyflawni (e.e. ar y campws, cymysg, ar-lein, 
pellter)

51.

Enter your answer

Unrhyw sylwadau cyffredinol (gan gynnwys enghreifftiau o arfer da) sy’n briodol yn eich 
barn chi ar sail y profiad o arholi. Mae croeso arbennig i chi wneud awgrymiadau 
adeiladol ac argymell camau i'w cymryd yn y dyfodol.

(OR) Sylwadau Cyffredinol52.

Enter your answer

Yn achos penodiadau newydd: rhowch sylwadau ar y cyfleoedd i weld adroddiadau gan 
arholwyr allanol blaenorol ac a weithredwyd ar yr argymhellion hyn.

Yn achos penodiadau sy’n parhau: rhowch sylwadau ynghylch a fu ymateb digonol i'r 
pwyntiau a godwyd gennych chi neu unrhyw arholwyr allanol perthnasol eraill yn ystod 
y flwyddyn flaenorol;
        
Yn achos penodiadau sy’n dod i ben: nodwch unrhyw sylwadau cyffredinol sy’n briodol 
yn eich barn chi ar sail eich profiad o arholi'r rhaglen.

Penodiad Newydd / sy’n Parhau / sy’n Dod i Ben53.

Enter your answer

A oes gennych fodylau israddedig hefyd ac nid ydych wedi cwblhau'r adran 
israddedig?

54.



Adran 6

Oes

Nac oes

Adroddiadau Ychwanegol
The remainder of the report contains sections for the following, please complete any relevant 
further sections 

A oes unrhyw agweddau ar arfer da, diddorol neu arloesol yr ydych chi'n eu 
hystyried yn haeddu lledaenu a mabwysiadu ehangach ar draws y Brifysgol?

55.

Oes

Nac oes

Beth yw'r agweddau ar arfer da, diddorol neu arloesol yr ydych chi'n eu 
hystyried yn haeddu lledaenu a mabwysiadu ehangach ar draws y Brifysgol?

56.

Enter your answer

A oes unrhyw feysydd yr ydych chi'n ystyried sydd angen sylw brys nad ydyn 
nhw wedi'u cynnwys mewn man arall yn eich adroddiad?

57.

Oes

Nac oes

Rhowch sylwadau ar y meysydd yr ydych chi'n credu sydd angen sylw brys 
nad ydyn nhw wedi'u cynnwys mewn man arall yn eich adroddiad.

58.



Enter your answer

A oeddech chi'n gyfrifol am fodylau ar ddyfarniadau achrededig neu 
gydnabyddedig proffesiynol, a lle mae'n ofynnol i chi wneud sylwadau 
penodol ar gyflawni a / neu gyflawniad.

59.

Ie

Na

Materion yn ymwneud ag achrediad neu gydnabyddiaeth broffesiynol60.

Enter your answer

Oeddech chi'n gyfrifol am un neu fwy o fodylau ymarfer dysgu?61.

Ie

Na

Materion yn ymwneud â modylau ymarfer dysgu62.

Enter your answer


