Cwynion
Rydw i am gwyno am aelod
o’r staff, myfyriwr neu un o
wasanaethau’r brifysgol

Problem

Polisi

Canlyniad

Ymateb

Mae rhywun wedi
aflonyddu arna i
neu wedi fy mwlio i
Mae rhywun wedi dwyn
achos o aflonyddu neu
fwlio yn fy erbyn i

Mae rhywun wedi dwyn
achos addasrwydd
myfyrwyr i astudio yn fy
erbyn

Mae rhywun wedi
dwyn achos
addasrwydd
myfyrwyr i ymarfer yn
fy erbyn
Gweler y
Polisi
Addasrwydd
Myfyrwyr i
Ymarfer

Mae rhywun wedi
dwyn achos
disgyblu yn fy
erbyn i

Gweler
Gweithdrefn
Cwyno Myfyrwyr

Gweler
Polisi Aflonyddu a
Bwlio Myfyrwyr

Gweler y
Polisi
Addasrwydd
Myfyrwyr i
Astudio

Gweler y
Polisi Disgyblu Myfyrwyr
(camymddwyn
anacademaidd)

Derbyn
Llythyr Canlyniad Cwyn

Efallai y gallai’r ateb
fod yn un anffurfiol
neu’n un ffurfiol.

Derbyn
canlyniad Addasrwydd i
Astudio

Receive
Fitness to Practise outcome

Derbyn
Canlyniad y Panel Disgyblu

Rydw i am wneud cais am
adolygu’r canlyniad
Gweler 13.7.4 yn y polisi
uchod

Bydd datrysiadau ffurfiol, fel
arfer, yn dilyn y
Polisi Disgyblu Myfyrwyr
Polisi Disgyblu Staff

Rydw i am apelio yn erbyn y

Rydw i am apelio yn erbyn y

canlyniad hwn

canlyniad hwn

Gweler 15. Y Polisi

Gweler 15. Y Polisi

Addasrwydd Myfyrwyr i Astudio

Addasrwydd Myfyrwyr i Ymarfer

Rydw i am apelio yn erbyn y
canlyniad hwn
Gweler 15. Y Polisi Disgyblu
Myfyrwyr (camymddwyn
anacademaidd)

Academaidd
Problem

Polisi

Mae angen i mi wneud cais
am amgylchiadau esgusodol
Mae gen i nam hirdymor ac mae
angen mesurau cydadferol arna i
Gweler
Mesurau cydadferol ac
amgylchiadau
esgusodol

Mae angen i mi
atal fy astudiaethau
dros dro

Mae angen i mi wneud cais
am addasu’r cyfyngiad
amser ar gyfer fy nghwrs

Rydw i wedi cael fy
nghyhuddo o arfer
annheg

Rydw i am apelio yn erbyn
penderfyniad gan fwrdd
arholi

Gweler
Tarfu ar Astudiaethau
yn achos Rhaglen a
Addysgir

Gweler
Addasu cyfyngiadau
amser ar gyfer
cwblhau dyfarniad a
addysgir

Gweler
Gweithdrefn
arfer annheg

Gweler
Gweithdrefn Apeliadau
Academaidd mewn
perthynas â
phenderfyniadau Byrddau
Arholi

Mae angen tystiolaeth ar gyfer pob achos
Derbyn
Canlyniad Canlyniad amgylchiadau esgusodol
neu
Ddatganiad mesurau cydadferol
Ymateb

Rydw i am
apelio yn erbyn
y canlyniad hwn
Gweler GA12 -Ffurflen
Apelio ynghylch
Amgylchiadau Esgusodol

Ni roddir ystyriaeth i’ch bwriad
Derbyn
Tarfu ar astudiaethau:
llythyr canlyniad

Derbyn
Canlyniad cais am
addasu

Hoffwn wneud
cais am adolygu’r
canlyniad
Gweler 13.3.3 yn y polisi uchod

Hoffwn i wneud
cais am adolygu’r
canlyniad
Gweler 13.5.2 yn y polisi uchod

Derbyn
Canlyniad arfer annheg

Hoffwn i apelio yn erbyn
penderfyniad arfer annheg
Gweler 13.8.8 yn y polisi uchod

Derbyn
Llythyr apelio yn
erbyn canlyniadau

Rydw i am wneud
cais am adolygu’r
canlyniad
Gweler 13.6.7 yn y polisi
uchod

