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POLISI PRESENOLDEB 2016-17 

(Campysau Cymru) 

 

1. CYFLWYNIAD 
1.1. Ar gyfer llawer o fyfyrwyr, mae lefelau presenoldeb mewn dosbarthiadau a addysgir yn 

cyfateb yn bositif ag ymgysylltiad academaidd a chyrhaeddiad academaidd.  Mae’r 

Brifysgol yn ymrwymo i gefnogi cyrhaeddiad myfyrwyr ac i weithrediad systemau cymorth 

i fyfyrwyr allai fod, am amrywiaeth o resymau, yn straffaglu gyda’u hastudiaethau neu 

bresenoldeb mewn dosbarthiadau.  Mae adnabod myfyrwyr o’r fath yn gynnar yn hanfodol 

ac mae monitro presenoldeb yn agwedd hollbwysig o hyn.  Yna, gall y Brifysgol gynnig 

cymorth ar arweiniad amserol cyn i sefyllfa’r myfyriwr ddirywio, a chyn iddo/iddi adael eu 

rhaglen astudio.  Mae’r Brifysgol yn disgrifio monitro presenoldeb at y dibenion 

academaidd a bugeiliol hyn yn fonitro’ ymgysylltiad a chyrhaeddiad’, sy’n cael ei reoli ar 

lefel Rhaglen/Ysgol. 

 

1.2. Fodd bynnag, er mwyn cadw ei thrwydded nawdd gan Wasanaeth Fisa a Mewnfudo’r DU 

(UKVI), sy’n galluogi i’r Brifysgol recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, mae gan y Brifysgol 

oblygiadau o ran  monitro ac adrodd ar bresenoldeb mewn perthynas â myfyrwyr y mae’n 

rhaid iddynt gael fisa i astudio yn y DU, ac y mae’r Brifysgol wedi cyhoeddi rhif Cadarnhad 

Derbyn i Astudio (CAS) iddynt.  Mae’r Brifysgol yn gweithredu mecanweithiau rheoli 

presenoldeb diffiniedig ar gyfer y myfyrwyr hyn, ac mae’n eu harolygu’n ganolog. 

 

1.3. Felly, yn gyntaf, mae’r polisi hwn yn nodi’r gofynion ar gyfer rheoli presenoldeb 

ymgysylltiad a chyrhaeddiad academaidd pob myfyriwr. Yn ail, mae’r polisi’n darparu 

manylion dull y Brifysgol o reoli presenoldeb myfyrwyr rhyngwladol sy’n meddu ar fisa, yn 

arbennig o dan Haen 4 y system mewnfudo seiliedig ar bwyntiau, y mae’r Brifysgol yn 

Noddwr iddynt. 

 

2. RHEOLI PRESENOLDEB AR GYFER YMGYSYLLTIAD A 

CHYRHAEDDIAD 
 

2.1. Bydd Ysgolion yn monitro presenoldeb pob myfyriwr at ddibenion ymgysylltiad a 

chyrhaeddiad. Fodd bynnag, caiff cyfrifoldeb dros bennu’r ymagwedd at fonitro o’r fath ei 

ddatganoli i Ysgolion (a rhaid i hwn gydsynio â fframwaith ansawdd academaidd y 

Brifysgol) a rhaid cynnwys yr egwyddorion a fanylir yng ngweddill Adran 2. 

 

2.2. Dylai Ysgolion gynnwys gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr ynghylch unrhyw ofynion 

cyffredinol a/neu benodol ar gyfer rhaglenni astudio mewn datganiad ‘Rheoli Presenoldeb 

ar gyfer Ymgysylltiad a Chyrhaeddiad’ yn y Llawlyfr Rhaglen Astudio neu ddogfen addas 

arall sydd ar gael i fyfyrwyr.  

 

2.3. Bydd pob Ysgol yn sicrhau bod ei staff yn ymwybodol o Bolisi Presenoldeb y Brifysgol ac 

o drefniadau penodol yr Ysgol. 
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2.4. Dylai myfyrwyr israddedig (UG), ôl-raddedig (a addysgir) (PGT) ac ôl-raddedig (ymchwil) 

(PGR) fynychu eu holl sesiynau academaidd sydd wedi’u trefnu (e.e. darlithoedd, 

tiwtorialau, seminarau, gweithdai, cyfarfodydd goruchwylio). Bydd myfyrwyr yn cofrestru 

eu presenoldeb mewn sesiynau academaidd trwy lofnodi cofrestr papur; gall hyn fod ar 

ffurf taflen mewngofnodi, ffurflen oruchwylio neu Gofnod Presenoldeb Atodiad AP1, fel y 

bo’n briodol.  Bydd ysgolion/tiwtoriaid modwl fel arfer yn cyflwyno’r gofrestr bapur i 

Swyddfa’r Gyfadran o fewn dau ddiwrnod o gynnal y sesiwn. Caiff y data hwn ei gofnodi 

mewn system monitro presenoldeb electronig a ddyfeisiwyd gan y Brifysgol gan y 

tiwtoriaid modwl a/neu Swyddfa’r Gyfadran.   

 

2.5. Os oes amgylchiadau lle nad yw myfyriwr yn gallu bod yn bresennol am resymau da, 

dylai’r Ysgol roi dull addas i fyfyrwyr allu roi gwybod am eu habsenoldeb.  

 

2.6. Wrth bennu p’un a yw myfyrwyr yn ‘ymgysylltu’ â’u rhaglen astudio neu beidio, mae’n 

briodol i Ysgolion weithredu elfen o farn academaidd i benderfynu pryd mae diffyg 

presenoldeb yn cael effaith negyddol ar gynnydd academaidd myfyriwr a ph’un a yw 

myfyriwr yn cyflwyno gwaith cwrs ffurfiannol/crynodol yn brydlon ac yn mynychu’r holl 

arholiadau gofynnol. Efallai bod gan rai rhaglenni astudio isafswm lefel presenoldeb 

penodol, yn arbennig os oes gofynion proffesiynol.  

 

2.7. Gall camau y mae Ysgolion yn eu cymryd mewn ymateb i bresenoldeb gwael fod yn 

anffurfiol neu’n ffurfiol, fel y bo’n briodol i amgylchiadau pob myfyriwr. Dylai Ysgolion gadw 

eu cofnodion eu hunain o’r gweithgareddau monitro presenoldeb myfyrwyr y byddant yn 

ymgymryd â nhw. 

 

3. RHEOLI PRESENOLDEB CYSYLLTIEDIG Â UKVI 
 

3.1. Mae’r adran hon yn rhestru manylion y polisi o ran rheoli presenoldeb myfyrwyr 

rhyngwladol, yn arbennig y rheiny sydd ar fisa Haen 4. Fel arfer, ni fydd camau a gymerir 

i fonitro presenoldeb myfyriwr ar gyfer ymgysylltiad a chyrhaeddiad yn cael ei 

ddefnyddio’n rhan o’r data rheoli presenoldeb at ddibenion rheoli presenoldeb cysylltiedig 

â UKVI. 

 

3.2. Ar ddechrau pob tymor neu semester academaidd (fel y bo’n briodol), bydd y Gyfadran 

yn rhoi rhestr i Gyfadrannau o fyfyrwyr fisa y mae’n rhaid monitro eu presenoldeb.   

 

3.3. Bydd y Brifysgol yn hysbysu myfyrwyr Haen 4 o’r gofynion presenoldeb penodol mewn 

datganiad yn y Llawlyfr Rhaglen Astudio i fyfyrwyr neu gyfrwng addas arall sydd ar gael i 

fyfyrwyr. 

 

3.4. Caiff data presenoldeb ei gofnodi yn y system electronig fel yn Adran 2.4. Os yw’r data 

wedi’i gofnodi gan y tiwtoriaid modwl, bydd Swyddfa’r Gyfadran yn cynnal gwiriadau 

cywirdeb o’r cofrestri i sicrhau bod y cofnodion ar y gofrestr bapur ar gyfer myfyrwyr 

rhyngwladol yn cyd-fynd â’r rheiny a gofnodwyd yn y system electronig. 
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3.5. Mae pob sesiwn academaidd yn cynrychioli ‘man presenoldeb’, hynny yw, digwyddiad 

dysgu, addysgu neu asesu academaidd lle mae darlithydd, tiwtor neu oruchwylydd yn 

bresennol.  Nid yw lleoliad y digwyddiad yn berthnasol. 

 

3.6. Os bydd myfyriwr yn methu man presenoldeb sydd wedi’i drefnu caiff hyn ei gofnodi’n 

absenoldeb, oni bai bod yr absenoldeb wedi’i awdurdodi, fel arfer drwy ddefnyddio 

Atodiad AP2 Cais am Absenoldeb Awdurdodedig. Mae’r Nodiadau Canllaw yn y ffurflen 

yn cyfeirio at resymau derbyniol ar gyfer absenoldeb awdurdodedig a’r dystiolaeth sydd 

ei hangen.  

 

3.7. Mewn achosion lle mae myfyrwyr yn bwriadu teithio oddi ar y campws yn ystod y tymor, 

cyfnodau o wyliau neu ar ddiwedd eu hastudiaethau, rhaid iddynt gyflwyno Atodiad AP2a 

Ffurflen Teithio a Manylion Cyswllt i ddarparu manylion eu hamserlen teithio cyn iddynt 

adael.  

 

3.8. Gan ystyried y gwahanol batrymau presenoldeb sydd eu hangen ar gyfer gwahanol 

lefelau/mathau o raglen, mae’r polisi presenoldeb yn wahanol o ran gofynion ar gyfer: 

• Myfyrwyr Israddedig (UG) ac Ôl-raddedig (a addysgir) Rhan 1(PGT Rhan 1).  

Gweler adran 3.9. 

• Myfyrwyr Ôl-raddedig (a addysgir) Rhan II (PGT Rhan II). Gweler adran 3.10. 

• Myfyrwyr Ôl-raddedig (ymchwil) (PGR). Gweler adran 3.11. 

 

3.9. MYFYRWYR ISRADDEDIG (UG) AC ÔL-RADDEIG (A ADDYSGIR) RHAN I (PGT 

RHAN I) 

 

3.9.1. Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, bydd ‘nifer lleiaf o bwyntiau cyswllt 

disgwyliedig’ (MECPs) y myfyrwyr, yr wythnos yn cael eu nodi gan bob Cyfadran. 

Ar gyfer myfyrwyr Israddedig, fel arfer bydd hyn yn unrhyw 3 o’r pwyntiau 

presenoldeb sydd ar gael yr wythnos; ar gyfer myfyrwyr PGT Rhan I bydd hyn fel 

arfer yn unrhyw 2 yr wythnos.  Fodd bynnag, bydd y MECPs wythnosol yn amrywio 

yn ôl y rhaglen sy’n cael ei hastudio a’i phatrwm cyflwyno; er enghraifft, mae’n 

debygol y bydd llai o gyswllt yn ystod wythnosau asesu ac wythnosau darllen. 

Bydd y Cyfadrannau’n cofnodi’r Amserlen ar gyfer MECPs yn y system electronig 

drwy gydol y rhaglen, hyd y pwynt y bydd dysgu, addysgu a/neu asesu’n dod i ben 

(efallai na fydd hyn yn cyd-fynd â diwedd y tymor). 

 

3.9.2. Bydd Cyfadrannau’n defnyddio lefel cyrhaeddiad myfyrwyr o’r MECPs hyn, fel y 

cânt eu cofnodi yn y system rheoli presenoldeb, i fonitro presenoldeb cysylltiedig 

â UKVI mewn dwy ffordd mewn dau siecbwynt dynodedig: 

 

a) Caiff absenoldeb olynol ei fonitro yn ystod siecbwyntiau wythnosol.  

i. Bydd myfyrwyr sy’n methu 5 neu fwy o’r MECPs yn olynol ac yn gyfagos i’r 

siecbwynt, yn cael rhybudd e-bost (Llythyr AL1a Rhybudd am Bresenoldeb  

(Absenoldeb Olynol)).  
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ii. Bydd myfyrwyr sy’n methu 10 o’r MECPs yn olynol yn cael eu tynnu’n ôl a 

chaiff eu fisa ei ganslo (Llythyr AL1b Hysbysu ynghylch Gadael Rhaglen 

oherwydd Absenoldeb Olynol).  

 

b) Caiff canran y presenoldeb bob tymor ei fonitro yn ystod siecbwyntiau ar ganol 

y tymor ac ar ddiwedd y tymor.  

(1) Siecbwynt diwedd tymor: caiff y cyfrif pwyntiau presenoldeb a gyflawnwyd 

gan fyfyriwr ar gyfer y tymor ei rannu gan gyfanswm y cyfrif o MECPs yr 

wythnos ar gyfer y tymor i gyfrifo lefel canran o bresenoldeb. Er enghraifft, 

os yw’r tymor yn 10 wythnos hir ac mae disgwyl i fyfyriwr gyflawni 3 MECPs 

yr wythnos, yna byddai cyfanswm yr MECPs ar gyfer y tymor yn 30.  Pe bai 

‘Myfyriwr A’ wedi mynychu 40 pwynt presenoldeb, byddai ef neu hi wedi 

cyflawni 100% o’r MECPs gofynnol ac felly ni fyddai unrhyw gamau’n cael 

eu cymryd.  Pe bai ‘Myfyriwr B’ wedi mynychu 18 o bwyntiau presenoldeb, 

byddai ei bresenoldeb ef neu ei phresenoldeb hi yn 60% o’r MECPs 

gofynnol ac fe fyddai ef neu hi yn wynebu camau disgyblu, fel a ganlyn:  

 

i. Bydd unrhyw fyfyriwr sydd â chanran presenoldeb o 40% neu fwy a llai 

na 70% ar gyfer tymor yn cael llythyr rhybudd oddi wrth y Gyfadran yn 

eu hysbysu bod eu presenoldeb wedi cwympo o dan y lefel sy’n ofynnol 

gan y Brifysgol (Llythyr AL2b Rhybudd Canran Presenoldeb). Bydd y 

Gyfadran yn cwrdd â’r myfyrwyr ar ddechrau’r tymor academaidd nesaf 

i’w cynghori y bydd presenoldeb gwael parhaus yn golygu y gallent gael 

eu tynnu’n ôl.  

 

ii. Bydd unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael Llythyr AL2b Rhybudd Canran 

Presenoldeb ac y bydd eu presenoldeb yn 40% neu’n uwch a llai na 

70% am ail dymor yn ystod y flwyddyn academaidd yn cael rhybudd sy’n 

eu hysbysu y byddant yn cael eu tynnu’n ôl (Llythyr AL2c Hysbysiad 

ynghylch Gadael Rhaglen oherwydd Canran Presenoldeb (Ail 

Dramgwydd). 

 

iii. Bydd unrhyw fyfyriwr y mae eu presenoldeb yn cwympo o dan 40% ar 

gyfer tymor academaidd yn cael llythyr hysbysiad o dynnu’n ôl sy’n eu 

hysbysu y byddant yn cael eu tynnu’n ôl (Llythyr AL2d Hysbysiad 

ynghylch Gadael Rhaglen oherwydd Canran Presenoldeb o dan 40%). 

 

(2) Siecbwynt canol tymor: caiff cyfrif y pwyntiau presenoldeb a gyflawnwyd gan 

fyfyriwr hanner ffordd drwy dymor ei gyfrifo drwy ddefnyddio’r egwyddorion a 

nodwyd yn 3.9.2(b)(1). Bydd unrhyw fyfyriwr y mae ei ganran presenoldeb ar 

gyfer rhan o dymor yn llai na 70% yn cael e-bost atgoffa oddi wrth y Gyfadran 

yn eu hysbysu bod eu canran presenoldeb hyd y pwynt hwnnw wedi cwympo 

o dan y lefel sy’n ofynnol gan y Brifysgol a rhaid iddo wella os am osgoi camau 

disgyblu ar ddiwedd y tymor (Llythyr AL2a Llythyr Atgoffa Canran 

Presenoldeb). 
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3.9.3. Caiff pob cyfnod o fesur canran presenoldeb myfyriwr yn cael ei ailosod ar 

ddechrau tymor newydd.  

 

3.9.4. Ar gyfer myfyrwyr israddedig, caiff presenoldeb ei asesu ar draws hyd lefel astudio 

a chaiff ei ailosod ar ddechrau lefel astudio newydd. Ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 

Rhan I, caiff presenoldeb ei asesu ar draws hyd y lefel astudio o fewn Rhan i a 

chaiff ei ailosod ar ddechrau cyfnod astudio Rhan II.  

 

3.9.5. Er yr egwyddorion a nodir yn 3.9.4, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gymryd camau 

disgyblu os bydd myfyriwr yn dangos tystiolaeth o lefelau presenoldeb anfodlon 

parhaus. 

 

3.10. MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG (A ADDYSGIR) RHAN II (PGT RHAN II). 

 

3.10.1. Mae patrwm presenoldeb myfyriwr Meistr Rhan II sy’n cwblhau Traethawd Hir, 

Prosiect Mawr neu gyfwerth yn wahanol i fyfyrwyr sy’n mynychu modylau a 

addysgir yn Rhan I.  Bydd goruchwylydd yn cael ei glustnodi, a fydd yn cadw 

cysylltiad wyneb yn wyneb rheolaidd â’i fyfyrwyr, a gellir ychwanegu at hyn drwy 

Skype, dros y ffôn a/neu gyswllt e-bost. Caiff y pwyntiau presenoldeb wyneb yn 

wyneb eu defnyddio i fonitro presenoldeb. 

 

3.10.2. Fel arfer fe fydd o leiaf 10 pwynt presenoldeb a ddosberthir dros gyfnod yr 

astudiaethau Rhan II.  Gall y rhain fod yn weithdai grŵp neu’n sesiynau 

goruchwylio unigol. 

 

3.10.3. Ar ddechrau astudiaethau Rhan II, bydd Cyfadrannau’n datblygu Amserlen o 

MECPs ar gyfer myfyrwyr PGT Rhan II. Bydd o leiaf 10 MECPs ar yr amserlen yn 

ystod Rhan II, gydag o leiaf un y mis yn ystod y tymor, lle bydd myfyriwr wedi 

cwblhau’r holl weithgarwch dysgu ac asesu (nad yw o reidrwydd yn cyd-fynd â 

diwedd y tymor). Bydd teithiau disgwyliedig â mamwlad y myfyriwr ar gyfer gwaith 

maes a chasglu data yn cael eu nodi, yn ogystal â chyfnodau o wyliau. Caiff yr 

Amserlen ei gofnodi yn y system presenoldeb electronig.  

 

3.10.4. Mae’n ganiataol mewn amgylchiadau rhesymol, i fyfyriwr a Goruchwylydd 

aildrefnu dyddiad pwynt presenoldeb/cyswllt disgwyliedig. O dan y cyfryw 

amgylchiadau, rhaid i’r Goruchwylydd hysbysu’r Swyddfa Gyfadran er mwyn gallu 

diweddaru’r Amserlen. 

 

3.10.5. Yn ystod siecbwyntiau wythnosol caiff lefel cyrhaeddiad y myfyriwr o’r MECPs ei 

defnyddio gan Gyfadrannau i fonitro presenoldeb cysylltiedig â UKVI ac 

absenoldeb olynol: 

 

a) Bydd myfyrwyr sy’n methu 2 neu fwy o’r MECPs yn olynol yn cael rhybudd e-

bost (Llythyr AL1a Rhybudd Presenoldeb (Absenoldeb Olynol)).  
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b) Bydd myfyrwyr sydd wedi cael rhybudd presenoldeb ac sydd yna’n methu 2 

neu fwy o’r MECP yn olynol, yn yr un flwyddyn academaidd, yn cael rhybudd 

terfynol (Llythyr AL1c Rhybudd Terfynol (Absenoldeb Olynol)).  

 

c) Bydd myfyrwyr sydd wedi cael rhybudd terfynol ac wedyn yn methu 2 neu fwy 

o’r MECPs yn olynol, yn yr un flwyddyn academaidd, yn cael eu cymryd oddi 

ar y rhaglen a chaiff eu fisa ei ganslo (Llythyr AL1d Hysbysiad o Dynnu’n ôl 

ynghylch Absenoldeb Olynol (PGT Rhan II). 

 

3.9.6 Caiff presenoldeb ei asesu ar draws Rhan II. 

 

 

 

3.11. MYFYRWYR ÔL-RADDEDIG (YMCHWIL) (PGR) 

 

3.11.1. Mae rhaglenni ymchwil ôl-raddedig yn cynnwys: 

• Rhan II yr MRes neu Ddoethuriaeth Broffesiynol; 

• pob MPhil a PhD drwy Ymchwil; 

• Myfyrwyr PhD drwy Waith Cyhoeddedig. 

 

3.11.2. Bydd y Tîm Goruchwylio yn cadw cysylltiad wyneb yn wyneb rheolaidd â’u 

myfyriwr, a gellir ychwanegu at hyn drwy Skype, dros y ffôn a/neu gyswllt e-bost. 

Caiff y pwyntiau cyswllt wyneb yn wyneb eu defnyddio i fonitro presenoldeb. 

 

3.11.3. Fel arfer bydd patrwm presenoldeb myfyriwr yn cynnwys o leiaf 10 pwynt 

presenoldeb a ddosberthir drwy gydol y flwyddyn academaidd.  Gall y rhain fod yn 

weithdai grŵp neu’n sesiynau goruchwylio unigol. 

 

3.11.4. Ar ddechrau astudiaethau PGR, bydd Cyfadrannau’n datblygu Amserlen o MECPs 

ar gyfer myfyrwyr PGR (wedi’u seilio ar yr Amserlen RM3 Cofnod o Gyswllt 

Ymchwil). Bydd o leiaf 10 MECPs wedi’u trefnu ar draws y flwyddyn academaidd, 

gydag o leiaf un y mis yn ystod y tymor, nes y bydd y myfyriwr wedi cwblhau’r holl 

weithgarwch dysgu ac asesu (nad yw o reidrwydd yn cyd-fynd â diwedd y tymor).  

Bydd teithiau disgwyliedig â mamwlad y myfyriwr ar gyfer gwaith maes a chasglu 

data yn cael eu nodi, yn ogystal â chyfnodau o wyliau. Caiff yr Amserlen ei 

chofnodi yn y system presenoldeb electronig.  

 

3.11.5. Mae’n ganiataol mewn amgylchiadau rhesymol, i fyfyriwr a Goruchwylydd 

aildrefnu dyddiad pwynt presenoldeb/cyswllt disgwyliedig. Mewn achosion o’r fath, 

rhaid i’r Goruchwylydd hysbysu’r Swyddfa Gyfadran er mwyn gallu diweddaru’r 

Amserlen. 

 

3.11.6. Yn ystod siecbwyntiau wythnosol caiff lefel cyrhaeddiad myfyrwyr o’r MECPs ei 

ddefnyddio gan Gyfadrannau i fonitro presenoldeb cysylltiedig ag UKVI ac 

absenoldeb olynol: 
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a) Bydd myfyrwyr sy’n methu 2 neu fwy o’r MECPs yn olynol yn cael rhybudd e-

bost (Llythyr AL1a Rhybudd Presenoldeb (Absenoldeb Olynol)).  

b) Bydd myfyrwyr sydd wedi cael rhybudd presenoldeb ac sydd yna’n methu 1 

neu fwy o’r MECPs, yn yr un flwyddyn academaidd, yn cael rhybudd terfynol 

(Llythyr AL1c Rhybudd Terfynol (Absenoldeb Olynol)).  

c) Bydd myfyrwyr sydd wedi cael rhybudd terfynol ac wedyn yn methu 1 neu fwy 

o’r MECPs, yn yr un flwyddyn academaidd, yn cael eu cymryd oddi ar y 

rhaglen a chaiff eu fisa ei ganslo (Llythyr AL1d Hysbysiad o Dynnu’n ôl 

ynghylch Absenoldeb Olynol (PGT Rhan II). 

 

3.11.7. Caiff presenoldeb ei asesu drwy gydol blwyddyn astudio academaidd a chaiff ei 

ailosod ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd.  
 

 

3.12. Wedi ceisio cofrestru neu ailgofrestru. Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n methu â chofrestru neu 

ailgofrestru yn cael ei dynnu oddi ar y rhaglen a chaiff ei fisa ei ganslo, yn amodol ar y 

broses apeliadau – gweler Adran 3.13.  

 

3.13. Caiff myfyrwyr apelio yn erbyn camau disgyblu cysylltiedig â phresenoldeb trwy 

weithdrefnau’r Brifysgol sy’n ymwneud ag apeliadau myfyrwyr (gweler Atodiad AP3 

Gweithdrefn Apêl Weinyddol (Presenoldeb)). Rhaid cyflwyno ceisiadau apêl drwy 

ddefnyddio ffurflen Atodiad AP4 Apêl Weinyddol (Presenoldeb). 

 

3.14. Ni fydd absenoldeb awdurdodedig yn cyfrif fel absenoldeb at ddibenion adrodd ac ni 

fydd yn cyfrif tuag at gyfrifiad absenoldebau olynol. Fe all leihau’r cysylltiadau 

disgwyliedig ar gyfer y cyfnod amser absenoldeb awdurdodedig ond nid yw hynny’n 

ailosod absenoldebau olynol myfyriwr i 0.  

 

3.15. Mae’r Brifysgol yn cadw ei dyletswyddau noddwr ar gyfer myfyrwyr Haen 4 yn ystod 

lleoliadau cymeradwy a chyfnodau o astudio dramor. Bydd gan bob myfyriwr sydd ar 

leoliad neu’n astudio dramor gynllun monitro presenoldeb sefydledig gydag isafswm 

nifer o bwyntiau cyswllt disgwyliedig a fydd yn cael eu cytuno ymlaen llaw gyda’r 

Darparwr Lleoliad neu sefydliad partner. 

 

3.16. Yn y siecbwyntiau wythnosol, bydd y Cyfadrannau’n sicrhau bod yr holl weithgarwch 

rheoli presenoldeb ar gyfer yr wythnos flaenorol yn gyfredol ac wedi’i gofnodi ar y system 

presenoldeb electronig: 

• Yr holl ddata presenoldeb o daflenni mewngofnodi/goruchwylio; 

• Absenoldebau awdurdodedig; 

• Ymyriadau rheoli presenoldeb ffurfiol, yn cynnwys llythyrau rhybudd ac ynghylch 

tynnu’n ôl. 

 

3.17. Erbyn dydd Gwener olynol bob wythnos, yn wythnosol, bydd y Cyfadrannau’n sicrhau 

bod y ffolder electronig a rennir y mae’r Brifysgol yn ei ddynodi’n cynnwys: 

• taenlenni monitro presenoldeb llawn ar gyfer y cyfnod hwnnw; 

• Dogfennau absenoldeb awdurdodedig gyda thystiolaeth gefnogol; 
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• Dogfennaeth yn ymwneud ag unrhyw ymyriad rheoli presenoldeb ffurfiol, yn 

cynnwys llythyrau rhybudd a ffurflenni ynghylch tynnu’n ôl. 

 

3.18. Bydd y Cyfadrannau’n cysylltu â Chofrestrfa’r Brifysgol er mwyn: 

• Caiff ffeil y myfyriwr ei ddiweddaru gyda chopïau o’r holl ddogfennau sy’n 

ymwneud â’r broses ddisgyblu; 

• bydd y myfyrwyr yn cael ei dynnu’n ôl o’u rhaglen astudio, os yn briodol; 

• bydd nawdd y myfyriwr ei dynnu’n ôl o fewn 10 diwrnod o’r penderfyniad (drwy 

System Rheoli Nawdd UKVI), os yn briodol, ac yn amodol ar y broses apeliadau. 

 

3.19. Gall y Brifysgol ddiwygio unrhyw rai o’r uchod yn unol â deddfwriaeth newydd ac arfer 

da. 

  


