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Mae’r cod hwn yn disgrifio'r gweithdrefnau sydd wedi'u cymeradwyo i gynllunio, adolygu a 
monitro rhaglenni ac mae hefyd yn cynnwys cymeradwyo modiwlau. Rhaid cymeradwyo 

cynigion sy'n cynnwys partner allanol yn unol â'r hyn a ddisgrifir yn y Cod Ymarfer ar 
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Egwyddorion  

1. Rhaid i unrhyw raglen newydd a gyflwynir i'w dilysu gydweddu â Chynllun Strategol 

y Brifysgol a bydd fel rheol yn gyson â chyflwyniad cynllunio'r Ysgol a 
gymeradwywyd. Mewn achos lle nad yw'r cynnig yn cael ei adlewyrchu yn y rownd 
gynllunio bresennol, rhaid ei gymeradwyo trwy gyfrwng y rownd gynllunio ar gyfer 

y flwyddyn ganlynol.   

2. Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod cyflenwad priodol o staff cymwys a medrus ar gael 

neu y gellir eu penodi i ddarparu profiad academaidd o ansawdd uchel i fyfyrwyr 
sydd wedi cofrestru ar ei rhaglenni. 

3. Bydd dilysu rhaglenni yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar risg.  

4. Bydd cynllun y rhaglen yn cynnwys pob rhanddeiliad perthnasol a gofynnir am 
dystiolaeth o gynnwys rhanddeiliaid. 

5. Gofynnir am gyngor allanol ym mhob achos o ddilysu ac ail-ddilysu rhaglenni. 

6. Manylebau rhaglenni yw cofnod diffiniol y Brifysgol o'i haddysgu a rhaid iddynt 

gynnwys digon o wybodaeth am ddeilliannau dysgu rhaglenni a strategaethau 
addysgu ac asesu, ar gyfer staff, myfyrwyr a chyrff allanol.  

7. Ysgolion sy'n gyfrifol am ddiweddaru Manylebau eu Rhaglenni i sicrhau cywirdeb. 

8. Bydd rhaglenni'n cael eu hadolygu'n flynyddol yn erbyn meini prawf academaidd a 
strategol clir. 

9. Gall syniadau am raglenni newydd ddod o wahanol ffynonellau ond rhaid iddynt 
adlewyrchu blaenoriaethau strategol ehangach y Brifysgol a dangos galw yn y 

farchnad. Gall cyrff allanol (e.e. cyrff proffesiynol neu gyrff achredu) hefyd ofyn am 
newidiadau.  

10. Mae'r amserlenni yn y cod ymarfer hwn yn berthnasol i bob rhaglen newydd 

arfaethedig. Dan rai amgylchiadau eithriadol iawn gellir cymeradwyo rhaglenni 
mewn llai o amser. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, raglenni wedi eu comisiynu y 

mae nifer sicr o fyfyrwyr wedi'u cyllido i'w cymryd fel na fydd ystyriaethau 
marchnata arferol yn berthnasol, a lle byddai dilyn y drefn gymeradwyo arferol yn 
diddymu eu hymarferoldeb. Lle ceir amgylchiadau eithriadol o'r fath, caiff y cynnig 

ei ystyried fel cynnig 'llwybr cyflym', a gellir addasu'r amserlenni perthnasol, yn 
ogystal ag union natur y camau sydd i'w dilyn dan Gam 1 y drefn gyda 

chymeradwyaeth y Grŵp Strategaeth Academaidd. Ni ellir dan unrhyw 
amgylchiadau osgoi'r camau yng Ngham 2. 

Cyfrifoldebau Cyrff neu Wasanaethau'r Brifysgol  

11. Bydd y Grŵp Strategaeth Academaidd yn goruchwylio cymeradwyaeth strategol 
cynigion rhaglenni.  

12. Mae'r Swyddfa Cynllunio a Data Myfyrwyr yn gyfrifol am gydlynu Cymeradwyaeth 
Strategol Rhaglenni newydd a darparu hyfforddiant ac arweiniad mewn 

cydgysylltiad â CELT a gwasanaethau proffesiynol allweddol. 

13. Rhaid i gymeradwyaeth strategol rhaglenni gael ei ddilyn gan gadarnhad o'r 

adnoddau priodol trwy gyfrwng y Rownd Gynllunio flynyddol. Gofynnir am 
gadarnhad o'r adnoddau hyn yn ystod Cymeradwyaeth Academaidd.  
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14. Mae'r Grŵp Strategaeth Addysgu a Dysgu yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediad 
trefnau'r Brifysgol o ran cymeradwyaeth academaidd a diwygio rhaglenni a gall 

ffurfio is-grwpiau sy'n gyfrifol am oruchwylio agweddau penodol ar y trefnau hynny. 

15. Yn dilyn arweiniad sy'n cefnogi Cod Ansawdd y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysg 
Uwch, mae'r Brifysgol yn defnyddio dull seiliedig ar risg wrth ddilysu ac ail-ddilysu 

rhaglenni. Gellir cymeradwyo rhaglenni trwy baneli dilysu, trwy broses fewnol dan 
arweiniad yr Tîm Sicrwydd Ansawdd a Dilysu neu trwy'r Grŵp Cymeradwyo 

Rhaglenni. 

16. Mae'r Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni yn adrodd i'r Grŵp Strategaeth Addysgu a 
Dysgu ac i Senedd y Brifysgol ac mae ei aelodaeth a'i gylch gorchwyl wedi'u nodi yn 

Rheoliad 14. 

17. Bydd pob rhaglen newydd a rhaglen sydd wedi'i hail-ddilysu yn cael ei hadrodd yn 

flynyddol i Senedd y Brifysgol ac i'r Cyngor. 

18. Bydd yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn cynnal rhestr o aelodau staff (Cronfa 

Ddilysu) a all gadeirio Paneli Cymeradwyo neu wasanaethu fel Aseswyr Mewnol. 
Bydd yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn cydlynu hyfforddiant i'r grŵp hwn mewn 
cydweithrediad â CELT.  

19. Bydd yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn darparu hyfforddiant i Fyfyrwyr Aseswyr 
ac yn cynnal rhestr o'r rhai sydd wedi derbyn hyfforddiant ac a all wasanaethu ar 

Baneli Dilysu. 

20. Byrddau astudiaethau ysgolion sy'n gyfrifol am raglenni sy'n arwain at gymhwyster 

a ddyfernir gan y brifysgol. Rhaid i ysgolion sicrhau y caiff rhaglenni eu cynllunio a’u 
monitro’n unol â’r cod ymarfer hwn.   

21. Bydd modiwlau annibynnol megis yr astudiaethau hynny ar gyfer Datblygiad 

Proffesiynol Parhaus (DPP) yn cael eu goruchwylio gan y Bwrdd Astudiaethau Ysgol 
perthnasol. Am wybodaeth bellach gweler y Cod Ymarfer ar Ddarpariaeth Heb 

Gymhwyster (Cod 14). 

22. Pan fydd rhaglen newydd arfaethedig yn defnyddio modiwlau o Ysgolion eraill, 
rhaid i'r Ysgol sy'n cynnig hynny drafod y cynnig gyda'r Ysgol sy'n gyfrifol drostynt. 

Yn yr un modd, rhaid trafod unrhyw gynlluniau i ddirwyn modiwlau i ben neu 
wneud diwygiadau sylweddol i fodiwlau gyda'r holl Ysgolion y mae eu rhaglenni'n 

cynnig y modiwl hwnnw (gan gynnwys pan fo modiwlau 'a fenthycir' yn ddewisol yn 
hytrach nac yn fodiwlau craidd neu orfodol).  

23. Pan gynllunnir newidiadau i raglen, rhaid i Bwyllgorau Cyswllt Staff-Myfyrwyr yr 
Ysgol enwebu un neu ddau o Gynghorwyr Myfyrwyr ar ddechrau'r flwyddyn 
academaidd i gynnig sylwadau myfyrwyr ar gynllunio rhaglenni.   

24. Bydd Pwyllgor Rheoliadau ac Achosion Arbennig y Senedd yn cymeradwyo'r 
canlynol: 

 Teitlau cymwysterau newydd.  
 Eithriadau i reoliadau'r brifysgol yn cynnwys eithriadau sy'n ofynnol gan gyrff 

proffesiynol, cyrff statudol neu gyrff rheoleiddiol.  

25. Bydd y Dirprwy Is-ganghellor (Addysgu a Dysgu) perthnasol yn cymeradwyo'r 
canlynol: 

 Cymeradwyo newidiadau i deitlau rhaglenni (Gweler Atodiad 3 a Thabl 1). 
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 Cymeradwyo dirwyn unrhyw raglenni i ben neu atal rhaglenni. (Gweler Atodiad 
4 a pharagraffau 84-85).  

 Cadarnhau penderfyniadau ar gymeradwyo rhaglenni a wneir trwy Lwybr 

Cymeradwyo'r Pwyllgor Gweithredu (gweler paragraffau 53, 61). 

Swyddogaethau sy'n Ymwneud â Chymeradwyo ac Ail-gymeradwyo Rhaglenni  

26. Mae aelod o'r tîm cynllunio wedi cael ei bennu i bob Coleg i weithredu fel eu 

Rheolwr Cyfrif Cynllunio. Bydd y Rheolwr Cyfrif Cynllunio perthnasol yn gyfrifol am 
goleg penodol a bydd yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi datblygiad rhaglenni 

i'w cyflwyno ar gyfer Cymeradwyaeth Strategol. 

27. Gall Aseswyr Allanol fod yn Arholwyr Allanol presennol mewn maes perthnasol a 
darparu adroddiadau ysgrifenedig ar gynigion rhaglenni newydd yn y categorïau 

risg isel neu ganolig. 

28. Rhaid i Arbenigwyr Pwnc Allanol fod yn arbenigwyr annibynnol mewn maes 

perthnasol heb unrhyw berthynas flaenorol neu bresennol â'r ysgol. Byddant yn 
aelodau o baneli cymeradwyo rhaglenni.  

29. Bydd Prif Ddatblygwr y Rhaglen yn goruchwylio cynllunio'r rhaglen ac yn sicrhau 
cydweithrediad â myfyrwyr a rhanddeiliaid.  

30. Bydd y Cynghorwyr Myfyrwyr yn cynnig safbwynt myfyrwyr ar gynllunio rhaglenni a 

byddant yn chwarae rhan ganolog yn natblygiad manylebau rhaglenni a modiwlau 
aliniedig. Mae adroddiad byr am gyfraniad y myfyriwr yn y broses yn ofynnol 

(Atodiad 2).   

31. Mae'r Myfyrwyr Aseswyr yn cynnig safbwyntiau'r myfyrwyr ar Baneli Dilysu. Ni all y 

Myfyrwyr Aseswyr fod wedi'u cofrestru yn yr Ysgol neu'r Ysgolion lle yr ystyrir eu 
cynigion.  

Y Broses Cymeradwyo Rhaglenni   

32. Dangosir y Broses Cymeradwyo Rhaglenni isod. Yn achos ail-gymeradwyo, dim ond 
cam 2 sydd fel arfer yn orfodol.  
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Cam 1: Cymeradwyaeth Strategol, i'w gynnal fel arfer fel rhan o'r Rownd 
Gynllunio 
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Cam 2: Cymeradwyaeth Academaidd 
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Llinell Amser  

 

 

Cam 1: Cymeradwyaeth Strategol    

33. Rhaid i gynigion newydd alinio ag amcanion Ysgol y cytunwyd arnynt gan y Grŵp 

Strategaeth Academaidd fel rhan o'r rownd gynllunio flynyddol a dylent ddangos 
tystiolaeth o alw'r farchnad. Dylid trafod cynigion cychwynnol mewn Byrddau Ysgol 

a dim ond gyda chefnogaeth Pennaeth yr Ysgol y dylid parhau â'r cynigion.  

34. Rhaid i'r ysgol benodi Prif Ddatblygwr Rhaglen. Yn achos rhaglenni arfaethedig ar y 

cyd, rhaid penodi Prif Ddatblygwr Rhaglen o'r ddwy ysgol.  

35. Rhaid i'r Prif Ddatblygwr Rhaglen weithio gyda Chyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r 
Coleg, Cynghorwr Myfyrwyr a thîm marchnata'r Coleg i baratoi Cynnig Rhaglen 

(gweler Atodiad 1). Dylid ysgrifennu adrannau sy'n disgrifio'r rhaglen yn ei 
gyfanrwydd yn y fath fodd y gellir eu defnyddio i farchnata'r radd. Mae proforma ar 

gael gan y tîm Cynllunio a Data Myfyrwyr a bydd cyngor ar Gynigion Rhaglen hefyd 
ar gael. 

Datblygu cynnig a'i dderbyn 

36. Bydd angen tystiolaeth o ymgynghori â myfyrwyr a chaiff ei asesu gan 
Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r Coleg a'i drosglwyddo i'r Uned Sicrhau Ansawdd a 

Dilysu. 

37. Mae cefnogaeth i ysgolion baratoi Cynigion Rhaglenni ar gael gan y tîm Cynllunio a 

Data Myfyrwyr. Rhaid cyflwyno cynigion i'r tîm Cynllunio a Data Myfyrwyr erbyn 
diwedd mis Awst, ddwy flynedd cyn y flwyddyn academaidd pan ragwelir ymrestru 
myfyrwyr, ac eithrio cynigion 'llwybr cyflym' pan fydd y Swyddfa Cynllunio a Data 

Myfyrwyr yn cytuno ar amserlenni priodol ar eu cyfer.  
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38. Bydd y tîm Cynllunio a Data Myfyrwyr yn paratoi argymhelliad o ran cymeradwyaeth 
strategol y rhaglen i'r Grŵp Strategaeth Academaidd. Rhaid i'r Cynnig Rhaglen gael 

ei lofnodi gan Bennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r Coleg a Deon y 
Coleg. Yn achos rhaglenni arfaethedig ar y cyd, rhaid iddynt gael eu llofnodi gan 
Bennaeth y ddwy Ysgol, Cyfarwyddwr(wyr) Addysgu a Dysgu'r Coleg(au) a chan 

Ddeon(iaid) y Coleg(au).   

Ystyriaeth gan y Grŵp Strategaeth Academaidd  

39. Gall Pennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r Coleg, a/neu Ddeon y 
Coleg ofyn i Brif Ddatblygwr y Rhaglen ymgynghori ag unrhyw aseswr allanol sy'n 
rhanddeiliad yn ystod y cam hwn i roi cadarnhad bod y rhaglen arfaethedig yn 

ymarferol. Bydd yr Ysgol yn ysgwyddo unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â chael 
cyngor allanol.   

40. Fel rheol, bydd cynigion yn cael eu hystyried mewn cyfarfod o'r Grŵp Strategaeth 
Academaidd ym mis Medi ddwy flynedd cyn y flwyddyn academaidd y rhagwelir 

ymrestru myfyrwyr. 

41. Efallai y gofynnir i'r Prif Ddatblygwr Rhaglen, Pennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr 
Addysgu a Dysgu'r Coleg, a Deon y Coleg fod yn bresennol yn y cyfarfod ym mis 

Medi i gyflwyno'r cynnig. Gwahoddir Pennaeth Gwella Ansawdd i gyfarfod y Grŵp 
Strategaeth Academaidd ym mis Medi i gynnig cyngor cyffredinol ar faterion Sicrhau 

Ansawdd sy'n codi o'r cynigion.   

42. Os bydd y Grŵp Strategaeth Academaidd yn rhoi cymeradwyaeth strategol, gall y 

rhaglen arfaethedig symud ymlaen i Gam 2: Cymeradwyaeth Academaidd. Ar yr 
adeg hon, gellir hysbysebu'r rhaglen arfaethedig 'yn amodol ar ddilysiad', a dylid 
paratoi manyleb rhaglen lawn, gan gynnwys manylebau modiwl (gweler Atodiad 2). 

Adolygiad Strategol Blynyddol o Raglenni  

Yn ychwanegol at y broses adolygu academaidd a amlinellir uchod, bydd y Grŵp 

Strategaeth Academaidd yn derbyn adroddiad blynyddol wedi'i seilio ar fetrigau ar 
iechyd pob rhaglen weithredol. Caiff hwn ei baratoi gan y tîm Cynllunio a Data 
Myfyrwyr a bydd yn ystyried amodau'r farchnad, perfformiad recriwtio rhaglenni, a 

deilliannau rhaglenni (e.e. dosbarthiad graddau, cyflogadwyedd). Efallai y gofynnir i 
Bennaeth yr Ysgol, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r Coleg a Deon y Coleg fod yn 

bresennol yng nghyfarfod y Grŵp Strategaeth Academaidd i drafod unrhyw faterion 
penodol mewn perthynas â'u rhaglenni. Gall y Grŵp Strategaeth Academaidd 

wneud argymhellion i Ysgolion ynghylch adlinio eu portffolio cwricwlwm yng 
ngoleuni'r adolygiad hwn. 

Cam 2: Cymeradwyo rhaglen academaidd: Camau Rhagarweiniol  

43. Ac eithrio rhaglenni Llwybr Cyflym, rhaid i gymeradwyaeth neu ail-gymeradwyaeth 
academaidd rhaglenni ddechrau o leiaf 22 mis cyn y dyddiad cychwyn arfaethedig 

yn achos rhaglenni sydd i ddechrau yn yr hydref.    

44. Rhaid i bob cynnig gydymffurfio â'r canlynol: 

 Gwahaniaethu o bob rhaglen arall o fwy nag 20% yn y credydau craidd neu 
orfodol sy'n cyfrannu at y cymwysterau. 
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 Rhaid cyflwyno'r rhai sydd â theitlau tebyg (er enghraifft BA/BSc gyda'r un teitl) 
i'w cymeradwyo gyda manylebau rhaglen ar wahân neu fel llwybrau gwahanol 

mewn un fanyleb rhaglen. 
 Cael eu cynllunio gyda thystiolaeth o gyfraniad gan ystod eang o randdeiliaid 

perthnasol. 
 Cael eu cynllunio gyda chyfraniad gan Gynghorwr Myfyrwyr.  

 Yn achos pob lefel, pan fo'r ddarpariaeth yn effeithio ar ddarpariaeth 

gydweithredol, datblygwr y rhaglen neu arweinydd y rhaglen sy'n gyfrifol am 
hysbysu ac ymgynghori â'r partner arall a dylid gwneud hynny cyn cyflwyno'r 

dogfennau i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu.  

Cwblhau'r Fanyleb Rhaglen a Modiwlau Aliniedig 

45. Rhaid i'r Prif Ddatblygwr Rhaglen, gyda chyfraniad gan y Cynghorwyr Myfyrwyr, 

gwblhau'r Fanyleb Rhaglen a'r modiwlau aliniedig (Atodiad 2).  

46. Rhaid bod gan bob modiwl ddeilliannau dysgu sy’n cysylltu â datganiadau 

Meincnodi Pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac, os yn berthnasol, unrhyw 
ddeilliannau proffesiynol (e.e. mewn Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol ac Addysg 

Gychwynnol Athrawon). Ceir rhagor o arweiniad ar ddatblygu deilliannau dysgu 
priodol yn Atodiad 6. 

47. Mae oddeutu 4 deilliant dysgu fel rheol yn briodol ar gyfer modiwl 20 credyd.   

48. Rhaid amlinellu strategaeth asesu ar gyfer pob modiwl a manylu meini prawf 
marcio modiwl. Darperir templed yn Atodiad 7.  

49. Fel rheol, ni chaniateir dysgu ar y cyd ar draws lefelau. Caniateir hynny ar draws 
lefelau cyfagos yn unig (e.e. ar draws Lefelau 5 a 6 neu ar draws Lefelau 6 a 7) ac 

os yw'r modiwlau wedi eu cynllunio yn unol â'r canllawiau canlynol: 

 Rhaid bod y modiwlau wedi eu codio a’u dilysu ar wahân ar gyfer pob Lefel gyda 

deilliannau dysgu a dulliau asesu y gellir gwahaniaethu rhyngddynt yn eglur.  
 Os addysgir modiwlau bob yn ail flwyddyn, rhaid cynllunio fersiynau Lefel 5 a 

Lefel 6 o'r modiwl fel y gall pob grŵp carfan gyflawni pob un o’r deilliannau 
dysgu. 

 Bydd gweithgareddau addysgu ar y cyd ar draws modiwlau fel arfer yn cynnwys 
addysgu didactig yn hytrach na disgyrsiol (er enghraifft darlithoedd yn hytrach 

na seminarau neu diwtorialau).   
 Os disgwylir i fyfyrwyr drafod, dadansoddi neu ddehongli, dylid trefnu 

gweithgareddau ac asesiadau ar wahân ar gyfer pob lefel. Fel rheol bydd 
gweithgareddau felly ar ffurf tiwtorialau, seminarau, gwaith grŵp a 

chyflwyniadau. 
 Efallai y bydd gan fodiwlau ar draws lefelau 5 a 6 asesiadau penodol a fydd yn 

gorfod rhoi prawf ar ddeilliannau dysgu penodol. Ni ddylid rhoi asesiadau unfath 
mewn modiwlau lle dysgir ar y cyd ar draws lefelau 6 a 7.  

 Pan fydd ysgolion yn dymuno dilysu neu ail-ddilysu modiwlau a ddysgir ar draws 
lefelau, dylid cyflwyno'r ddwy fersiwn i'w cymeradwyo. 

50. Ni ddylid addysgu ar y cyd ar draws lefelau (e.e. ar draws Lefelau 5 a 6, neu ar 
draws Lefelau 6 a 7) dan yr amgylchiadau canlynol: 
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 Os nad yw myfyrwyr Lefel 5 wedi dysgu'r sgiliau, y wybodaeth neu’r 
ddealltwriaeth o gyd-destun ar Lefel 4 sydd eu hangen i ganiatáu cynllunio 

fersiwn briodol o fodiwl Lefel 5 ar gyfer pwnc/testun arbennig.  
 Os nad yw myfyrwyr Lefel 6 wedi dysgu'r sgiliau, y wybodaeth neu’r 

ddealltwriaeth o gyd-destun ar Lefelau 4 neu 5 sydd eu hangen i ganiatáu 
cynllunio fersiwn briodol o fodiwl Lefel 6 ar gyfer pwnc/testun arbennig.  

 Os byddai addysgu ar y cyd ar draws lefelau yn amharu ar y safonau a 

ddisgwylir mewn cwrs a achredir yn broffesiynol. 
 Lle disgwylir y bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau modiwlau Lefel 6 fel rhan o’u 

gradd israddedig yn mynd ymlaen â’u hastudiaethau trwy gofrestru ar gwrs 
Meistr ym Mangor yn yr un ddisgyblaeth.  

Penderfyniad ar lwybrau cymeradwyo gan yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu 

51. Mae cymeradwyaeth rhaglen wedi'i theilwra i'r lefel risg ganfyddedig. Gan ystyried 
yr ystod o ffactorau a amlinellir yn Nhabl 1 isod ac yn seiliedig ar fanyleb y rhaglen 

lawn a modiwlau aliniedig, bydd yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn pennu'r 
llwybr priodol. 

52. Gall ceisiadau llwybr cyflym ddilyn llwybrau isel, canolig neu uchel o ran risg.  

53. Nodir y meini prawf a ddefnyddir i bennu llwybrau cymeradwyo isod (Tabl 1) 
ynghyd ag enghreifftiau a phrosesau. 

  



 
 

Tabl 1 Llwybrau Cymeradwyo Academaidd  

Risg Meini prawf 
 

Enghreifftiau  Y Broses Y Canlyniad 

Bychan  Addasiadau nad ydynt i 

elfennau craidd neu 
orfodol.  

 Ail-enwi'r teitl (cod newydd) fel rheol 

- os oes mwy na 12 mis o rybudd. 
 Ychwanegu neu dynnu modiwlau 

dewisol o'r rhaglen. 

 Cwblhau'r 'ffurflen Ail-enwi' a'i 

hanfon at y Dirprwy Is-
ganghellor. Y Dirprwy Is-
ganghellor yn ei hanfon at yr 

Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu 
i derfynu'r hen enw (gweler 

Atodiad 3). 
 Anfonir y Fanyleb Rhaglen 

wedi'i diweddaru at yr Uned 
Sicrhau Ansawdd a Dilysu. 

 Yn cael ei gymeradwyo/Ddim 

yn cael ei gymeradwyo (gan y 
Dirprwy Is-ganghellor).  

 Newidiadau modiwl yn cael eu 

diweddaru i’r Blwyddlyfr 
Modiwlau. 

Proses Gymeradwyo'r Pwyllgor Gwaith  

Isel   Rhai addasiadau i 
elfennau craidd neu 

orfodol.  
 Dim cydnabyddiaeth gan 

gorff allanol.  
 

 

 Rhai newidiadau i Ddeilliannau 
Dysgu'r Rhaglen.  

 Amnewid modiwlau craidd a gorfodol 

sy'n cyfrif am fwy nag 20% o lwyth 
credyd y rhaglen naill ai mewn un 
flwyddyn neu o fewn un cylch dilysu 

(gellir ei ystyried hefyd yn risg 
ganolig).   

 Rhaglen wedi'i hail-ffurfweddu'n 

llwyr o ddarpariaeth bresennol. 

 Rhaglen newydd lle mae modiwlau 
craidd a gorfodol yn gwahaniaethu o 

fwy nag 20% i'r ddarpariaeth 
bresennol ond yn rhannu nifer 
sylweddol o fodiwlau craidd a 

gorfodol fel rheol yn yr un ysgol.   
 Ychwanegu elfennau traws-

sefydliadol megis Blwyddyn Leoliad 
(yn yr achosion cyntaf ac yna 

byddant yn fân newid) 

 Manylebau'r Rhaglen a'r 
modiwlau wedi’u paratoi gyda 

chyfraniad gan Gynghorwyr 
Myfyrwyr a'u hanfon am 

Gymeradwyaeth at: 
 
 Yr Uned Sicrhau Ansawdd a 

Dilysu (gwirio a sylwadau). 
 Asesydd Allanol (Arholwr Allanol 

presennol fel rheol). Mae'r 

Ysgol yn anfon y gwaith papur 
yn uniongyrchol at yr Aseswr 
Allanol. 

 Mae'r Ysgol yn derbyn 
adroddiad yr Arholwr Allanol ac 

yn ymateb iddo. 
 Anfon y dogfennau terfynol i'r 

Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu 

Penderfyniad gan Bennaeth Gwella 
Ansawdd a Chadeirydd y Grŵp 

Cymeradwyo Rhaglenni: 
 
 Cymeradwyo heb unrhyw 

amodau. 
 Cymeradwyo gydag amodau 

(i'w gwblhau o fewn chwe 
wythnos a'i gymeradwyo gan 

Bennaeth Gwella Ansawdd).    
 Cyfeirio at y Grŵp Cymeradwyo 

Rhaglenni. 
 Cyfeirio at Banel Cymeradwyo 

 Cyfeirio'n ôl at y Grŵp 

Strategaeth Academaidd i'w 
ystyried ymhellach. 

 Gwrthod y rhaglen.  
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Proses y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni  

Canolig  Newidiadau sylweddol i 

elfennau craidd neu 
orfodol yn y ddarpariaeth 

bresennol nad yw’n cael ei 
achredu’n allanol.  

 Cynnig darpariaeth 

newydd gyda chyflwyniad 
cyfran sylweddol o 

fodiwlau craidd a gorfodol 
newydd.  

 Ffactorau risg eraill.  

 

 Unrhyw newidiadau i ddeilliannau 

dysgu'r rhaglen. 
 Cyflwyno cyfran sylweddol o 

fodiwlau craidd a gorfodol newydd i 
raglen bresennol.  

 Amnewid modiwlau craidd a gorfodol 
sy'n cyfrif am fwy nag 20% o lwyth 

credydau'r rhaglen naill ai mewn un 
flwyddyn neu o fewn un cylch dilysu 
lle gellir gweld bod y rhaglen yn 

newid ei ffocws neu pan fo graddfa'r 
newid a gynigir yn aneglur.    

 Rhaglen newydd sydd â nifer 
sylweddol o fodiwlau craidd a 

gorfodol newydd mewn maes sydd 
eisoes yn cael ei ddysgu, lle nad oes 
unrhyw ffactorau risg (pryderon 

Arholwr Allanol neu Gyrff 
Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol 

fel rheol) yn berthnasol.  
 Cynigir maes pwnc newydd (gall hyn 

fod yn gymwys hefyd mewn 
dilysiadau risg uchel). 

 Ailddilysu unrhyw raglen a gyflwynir 

fel rhan o bartneriaeth allanol.  
 Rhai newidiadau strwythurol megis 

newidiadau yn ysgol gartref rhaglen.  
 

 Paratoi Manylebau'r Rhaglen a'r 

modiwlau gyda chyfraniad gan 
Gynghorwyr Myfyrwyr. 

 Yr Ysgol yn penodi ac yn anfon 
y ddogfennaeth at yr Aseswr 

Allanol a’r Aseswr Mewnol.  
 Yr Uned Sicrhau Ansawdd a 

Dilysu yn coladu sylwadau ac 
yn eu hanfon i'r Ysgol am 
ymateb. 

 Anfon ymateb gyda'r dogfennau 
terfynol i'r Grŵp Cymeradwyo 

Rhaglenni.  

Penderfyniad: 
 

 Cymeradwyo heb unrhyw 

amodau. 
 Cymeradwyo gydag amodau 

(i'w gwblhau o fewn chwech 
wythnos a'i gymeradwyo gan 
gadeirydd y Grŵp Cymeradwyo 

Rhaglenni).   
 Ailgyflwyno i'r Grŵp 

Cymeradwyo Rhaglenni.  
 Cyfeirio at Banel Cymeradwyo 

 Cyfeirio'n ôl at y Grŵp 
Strategaeth Academaidd i'w 

ystyried ymhellach.  
 Gwrthod y rhaglen.  
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Panel Cymeradwyo Dilysu 

Uchel   Meysydd, partneriaid, 

lefelau newydd ac/neu 
achrediad allanol.  

 Ffactorau risg eraill.  

 Newidiadau i ddeilliannau dysgu'r 

rhaglen.  
 Mae achrediad Cyrff Proffesiynol, 

Statudol a Rheoleiddiol yn nodi bod 
rhaid cynnull panel ar y cyd neu 

banel sefydliadol. 
 Mae Partneriaeth newydd yn cael ei 

sefydlu i gyflwyno Rhaglen. 
 Mae maes pwnc newydd yn cael ei 

gynnig (gweler uchod). 
 Mae ffactorau risg eraill yn 

berthnasol. 
 Ysgol neu bartneriaeth â metrigau 

ansawdd gwael (pryderon Arholwr 
Allanol neu Gyrff Proffesiynol, 

Statudol a Rheoleiddiol fel rheol) 
 Rhai newidiadau strwythurol megis 

newidiadau yn ysgol gartref rhaglen. 

 Manylebau'r Rhaglen a 

modiwlau aliniedig wedi eu 
paratoi gyda chyfraniad gan 

Gynghorwyr Myfyrwyr. 
 Ymgynghoriad ag Aseswr 

Allanol (neu gorff proffesiynol 
os yn berthnasol) ar 
ddatblygu/diwygio rhaglenni. 

 Mae'r Uned Sicrhau Ansawdd a 
Dilysu yn penodi Arbenigwr 

Pwnc Allanol ac Aseswyr 
Mewnol/Myfyrwyr Aseswyr. 

 Mae'r Uned Sicrhau Ansawdd a 
Dilysu yn anfon dogfennaeth at 

Aelodau'r Panel. 
 
  

Penderfyniad: 
 
 Cymeradwyaeth Ddiamod. 

 Cymeradwyaeth gyda mân 
addasiadau i’w cymeradwyo 

gan y Cadeirydd. 
 Cymeradwyaeth Amodol gydag 

amodau penodedig (a 
gymeradwywyd gan y 
Cadeirydd ac Arbenigwr Pwnc 

Allanol). 
 Cyfeirio'n ôl at yr Ysgol. 

 Gwrthod. 
 
 
 



 
 

Cymeradwyaeth y Rhaglenni gan y Pwyllgor Gweithredu  

54. Unwaith i Brif Ddatblygwr Rhaglen gael gwybod bod rhaglen wedi'i dewis ar gyfer 

llwybr cymeradwyo'r pwyllgor gweithredu, rhaid i'r Ysgol benodi o leiaf un Aseswr 
Allanol a bydd yn gyfrifol am eu talu. Yn yr achosion hyn, gellir defnyddio dull cyfaill 
beirniadol ac ymgynghori ag Arholwyr Allanol presennol sydd â gwybodaeth 

benodol am y maes ar gyfer y swyddogaeth hon (gweler 26 uchod).  

55. Bydd ysgolion yn sicrhau bod manyleb y rhaglen, modiwlau aliniedig a thystiolaeth 

o gyfraniad myfyriwr aseswr at gynllunio'r rhaglen ar gael i Aseswyr Allanol ac yn 
anfon datganiadau'r Aseswyr Allanol a'u hymateb i unrhyw addasiadau a awgrymir 

i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu. 

56. Rhaid darparu datganiad cefnogol gan o leiaf un Aseswr Allanol a dylai gynnwys 
sylwadau ar y canlynol: 

 Amcanion y rhaglen. 

 Y deilliannau dysgu. 
 Y cwricwlwm, ac i ba raddau mae’n adlewyrchu amcanion a deilliannau dysgu'r 

rhaglen a datganiadau meincnodi pwnc perthnasol a safonau proffesiynol os yn 
berthnasol. 

 Perthnasedd y rhaglen, yn arbennig mewn perthynas â datblygiadau yn y maes 

pwnc a'r rhagolygon cyflogaeth i raddedigion. 
Gwerth ac addasrwydd y modiwlau sydd wedi’u halinio â'r rhaglen yn enwedig 
yn achos modiwlau newydd a fydd angen eu cymeradwyo fel rhan o'r prosesau. 

Bydd Swyddogion Sicrwydd Ansawdd a Phennaeth Gwella Ansawdd yn ystyried 
y materion canlynol ar lefel rhaglen. 

57. Bydd Swyddogion yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu a Phennaeth Gwella Ansawdd 
yn ystyried yr ystod lawn o ddogfennau fel y disgrifir uchod (paragraff 55) ynghyd â 
datganiadau cefnogi'r Aseswyr Allanol. 

58. Bydd y meini prawf a ddefnyddir i asesu cynigion rhaglen yn amrywio yn ôl eu cyd-
destun, ond darperir rhestr enghreifftiol o agweddau i'w hystyried isod. Mae'r rhain 

hefyd yn berthnasol i ail-ddilysu rhaglenni.   

 I ba raddau y mae'r amcanion a deilliannau dysgu yn adlewyrchu lefel y 

cymhwyster a'r datganiad(au) meincnod perthnasol. 
 I ba raddau y mae cynnwys y cwricwlwm yn adlewyrchu'r deilliannau dysgu. 

 Lefel a gwerth credyd pob modiwl. 

 Y strategaeth asesu wrth fesur cyflawni’r deilliannau dysgu. 
 Anghenion yr holl fyfyrwyr, gan gynnwys y rhai hynny ag anableddau ac 

anawsterau dysgu penodol. 

 Cyfleoedd i fyfyrwyr ymwneud ag ymchwil a chymryd rhan ynddi. 
 Os yw dysgu ar leoliad yn rhan o’r rhaglen, bydd y broses gymeradwyo yn ystyried 

polisïau a gweithdrefnau i sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni ei chyfrifoldebau a 
bod y cyfleoedd dysgu a ddarperir yn ystod y lleoliadau yn rhai priodol. 

 Perthynas y cynnwys â'r strategaeth addysgu a dysgu a amlinellir. 

 Defnyddio technolegau dysgu. 
 Y cyfleoedd gwaith a gynigir gan y cwrs ac/neu i ba raddau y mae’r cwrs yn gwella 

cyflogadwyedd graddedigion. 
 Perthynas y cymhwyster â Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, gan 

sicrhau bod unrhyw bwyntiau ymadael canolradd wedi eu diffinio’n eglur.  
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 Amserlen addysgu'r cwrs - yn enwedig yn achos carfannau lluosog - a'r goblygiadau 
ar gyfer cyfleusterau/adnoddau addysgu. 

 Cydymffurfio â rheoliadau’r brifysgol. Rhaid i gadeirydd Pwyllgor Rheoliadau ac 

Achosion Arbennig y Senedd gymeradwyo unrhyw wyriadau oddi wrth y rheoliadau. 
 Materion a nodwyd gan gyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddiol neu randdeiliaid 

perthnasol eraill. 
 Dylai'r panel ystyried Asesiad Effaith Safonau’r Gymraeg (2016) a gyflwynwyd 

gyda'r dogfennau. Mae hyn yn nodi sut mae'r newidiadau yn debygol o effeithio ar 

allu staff i weithio yn Gymraeg, recriwtio a chadw staff dwyieithog a darparu 

addysgu cyfrwng Cymraeg. Bydd paneli hefyd yn ystyried i ba raddau y mae cynllun 

yr addysgu a gyflwynir yn ystyried anghenion a blaenoriaethau myfyrwyr sydd â 

nodweddion gwarchodedig. Yn ychwanegol, bydd paneli yn ystyried i ba raddau 

bydd y modiwl newydd yn meithrin cysylltiadau da rhwng grwpiau â nodweddion 

gwarchodedig ag eraill. 

Yn achos cynlluniau newydd (h.y. rhai a gyflwynwyd i’w dilysu) 

 I ba raddau bu ymgynghori ynglyn â fframwaith y cynllun a thystiolaeth o 

ymgynghori. 

 

Yn achos cynlluniau a gyflwynwyd i’w hail-ddilysu 

 Y rhesymau dros unrhyw newidiadau a wnaed ers cymeradwyo’r cwrs yn y lle 

cyntaf a dros unrhyw newidiadau a datblygiad pellach a gynllunnir. 

 

59. Bydd pob modiwl newydd a gyflwynir fel rhan o gynigion rhaglen newydd 
yn cael eu hystyried yn unol â'r meini prawf isod:  

 Deilliannau dysgu’r modiwl, gan gynnwys eu heglurder a’u haddasrwydd i’r lefel 

ddysgu benodol. 

 Perthynas deilliannau dysgu'r modiwl â deilliannau dysgu'r rhaglen os cynigir 
bod y modiwl yn greiddiol neu'n orfodol i unrhyw raglen. 

 I ba raddau y mae'r strategaeth addysgu a dysgu, y strategaeth strwythur a'r 
asesu yn ateb anghenion pob myfyriwr. 

 I ba raddau y bydd y strategaeth addysgu a dysgu, y strwythur a’r strategaeth   

asesu yn darparu cyfleoedd dysgu sydd eu hangen i alluogi myfyrwyr i gyflawni'r 
deilliannau dysgu.  

 Pwysoliad credydau'r modiwl. 

 I ba raddau mae’r asesiad yn cyd-daro â Fframwaith Asesu Bangor (gweler 

Atodiad 8). 
 Perthynas y strategaeth asesu â'r strategaeth asesu ar lefel rhaglen os cynigir 

bod y modiwl yn greiddiol neu'n orfodol i unrhyw raglen. 
 Y meini prawf marcio a pha mor addas ydynt i’r dulliau asesu, y deilliannau 

dysgu a lefel y dysgu (gweler atodiad 7). 

 Y cyfleoedd a all fod gan fyfyrwyr i ddatblygu ac arddangos sgiliau 
trosglwyddadwy. 

 Os yw modiwl yn cael ei ddiwygio neu ei ddisodli, effaith unrhyw ddiwygiadau ar 
raglenni eraill y mae’r modiwl yn greiddiol neu'n rhan orfodol ohonynt. 

 Os yw'r modiwl yn cynnwys dysgu ac/neu asesu gan staff nad ydynt yn aelodau 

o'r brifysgol, natur yr oruchwyliaeth a ddarperir. 
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 A oes raid i staff sy’n ymwneud â chyflwyno’r modiwl neu i fyfyrwyr sy'n cymryd 
y modiwl gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, er enghraifft os 

yw’r modiwl yn golygu dod i gysylltiad â phlant neu oedolion bregus.   

60. Yn achos pob rhaglen, rhaid i Bennaeth Gwella Ansawdd ddewis un o'r opsiynau 

canlynol:   

(i) Cymeradwyo heb unrhyw amodau. 
(ii) Cymeradwyo gydag amodau (i'w gwblhau o fewn chwe wythnos a'i gymeradwyo 

gan Bennaeth Gwella Ansawdd).    
(iii) Cyfeirio at y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni. 

(iv) Cyfeirio at Banel Cymeradwyo 
(v) Cyfeirio'r cynnig yn ôl at y Grŵp Strategaeth Academaidd i'w ystyried ymhellach 

(os yw'r cynnig yn ymddangos yn wahanol i'r amlinelliad a gymeradwywyd gan 
Y Grŵp Strategaeth Academaidd neu os yw ystyriaethau strategol wedi newid). 

(vi) Gwrthod y rhaglen.  

61. Bydd penderfyniadau ar raglenni a ystyrir trwy Lwybr Cymeradwyo'r Pwyllgor 
Gweithredu yn cael eu cadarnhau gan y Dirprwy Is-ganghellor Addysgu a Dysgu a'u 

hadrodd i'r Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni. 

62. Unwaith y caiff rhaglen arfaethedig ei chymeradwyo a'i chadarnhau trwy lwybr 

cymeradwyo'r Pwyllgor Gweithredu, ni fydd mwyach yn 'amodol ar ddilysu' a gellir 
dechrau ei chyflwyno.  

Ystyriaeth gan y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni 

 
63. Yn achos pob rhaglen arfaethedig a ddynodir i'w chymeradwyo gan y Grŵp 

Cymeradwyo Rhaglenni, pennir a phenodir Aseswyr Allanol gan yr Ysgol fel y nodir 
uchod (paragraffau 26, 54) a byddant yn darparu datganiad cefnogol a fydd yn 

cynnwys yr elfennau a ddisgrifir ym mharagraff 56.  
 

64. Penodir asesydd mewnol a ddewisir o'r gronfa ddilysu gan yr Uned Sicrhau Ansawdd a 

Dilysu a bydd yn llunio adroddiad a fydd yn adlewyrchu'r meini prawf a amlinellir ym 
mharagraffau 58 a 59.  

 
65. Bydd manyleb rhaglen lawn, disgrifiadau o fodiwlau wedi'u halinio, Datganiadau 

Aseswyr Allanol a thystiolaeth o fabwysiadu diwygiadau Aseswr Allanol yn cael eu 

coladu gan yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu a'u hanfon ymlaen at aelodau'r Grŵp 
Cymeradwyo Rhaglenni (gweler paragraff 55) ynghyd â thystiolaeth o gyfraniad 

myfyrwyr a rhanddeiliaid (gweler paragraff 29 ac Atodiad 2).  
 

66. Bydd aelodau'r Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni yn ystyried yr ystod lawn o faterion ar 
lefel rhaglen a ddisgrifir uchod (paragraff 58) ac yn ystyried yr ystod lawn o feini 
prawf ar gyfer cymeradwyo modiwlau yn achos modiwlau newydd fel yr amlinelir 

uchod (paragraff 59).  

67. Disgwylir i brif ddatblygwyr rhaglenni fynd i gyfarfod y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni i 

gyflwyno eu hachosion ac ateb cwestiynau. Efallai y bydd yn ofynnol hefyd i 
gynrychiolwyr o wasanaethau canolog perthnasol fod yn bresennol er mwyn darparu 

cyngor ar y cynigion ond ni fyddant yn cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau 
academaidd ar raglen. 
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68. Yn achos pob rhaglen, rhaid i'r Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni ddewis un o'r opsiynau 
canlynol: 

(i) Cymeradwyo heb unrhyw amodau. 
(ii) Cymeradwyo gydag amodau (i'w gwblhau o fewn chwech wythnos a'i 

gymeradwyo gan y Cadeirydd).   

(iii) Ailgyflwyno i'r Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni.  
(iv)Cyfeirio at Banel Cymeradwyo. 

(v) Cyfeirio'n ôl at y Grŵp Strategaeth Academaidd i'w ystyried ymhellach.  
(vi)Gwrthod y rhaglen.  

69. Os oes angen ailgyflwyno (dan opsiwn iii), rhaid i'r Fanyleb Rhaglen a disgrifiadau o 

fodiwlau aliniedig gael eu cyflwyno i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu erbyn y 
dyddiad a bennir gan y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni. Yn achos rhaglen a 

ailgyflwynir, gall y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni ddewis unrhyw un o'r opsiynau a 
restrwyd uchod.   

70. Unwaith y caiff rhaglen arfaethedig ei chymeradwyo gan y Grŵp Cymeradwyo 
Rhaglenni, ni fydd mwyach yn 'amodol ar ddilysu' a gellir dechrau ei chyflwyno.  

Cymeradwyaeth gan Banel Dilysu  

71. Bydd Paneli Cymeradwyo yn derbyn manylebau'r rhaglen lawn, disgrifiadau o fodiwlau 
aliniedig a thystiolaeth o fewnbwn myfyrwyr a rhanddeiliaid i gynllunio rhaglenni. 

72. Fel rheol, rhaid i Banel Cymeradwyo gynnwys y canlynol: 

 Pennaeth Gwella Ansawdd (neu rywun a enwebwyd o’r Gronfa Ddilysu) 

 Arbenigwr Pwnc Allanol.* 

 Dau gynrychiolydd o’r Gronfa Ddilysu (ni chânt fod yn aelodau o’r Ysgol sy’n 
cyflwyno'r cynnig) 

 Cynrychiolydd proffesiynol neu gynrychiolydd cyflogwyr, lle bo’n briodol 
 Cynrychiolydd myfyrwyr (os oes un ar gael) 

 Ysgrifennydd y panel+ 

* Ceir canllawiau i Arbenigwyr Pwnc Allanol yn Atodiad 4. 
+ Bydd Swyddog o'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn gweithredu fel ysgrifennydd 

y panel. 

73. Rhaid i staff o’r ysgol(ion) sy’n cyflwyno'r cynnig, gan gynnwys y prif ddatblygwr 

rhaglen, fod yn bresennol yn y Panel Cymeradwyo i grynhoi amcanion y rhaglen ac i 
ateb cwestiynau aelodau’r panel. Rhaid i’r ysgol hefyd nodi argymhellion y panel ac 
unrhyw fân newidiadau. 

74. Rhaid i'r fanyleb rhaglen lawn (ac unrhyw ddogfennau eraill a bennir gan y Grŵp 
Cymeradwyo Rhaglenni) fod ar gael i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu o leiaf 28 

diwrnod cyn y cyfarfod. Rhaid anfon y dogfennau llawn at aelodau'r panel o leiaf 14 
diwrnod cyn y cyfarfod. 

75. Rhaid i'r Panel Cymeradwyo ystyried pob agwedd ar y rhaglen arfaethedig a modiwlau 

newydd yn fanwl fel yr amlinellir ym mharagraffau 58-59 uchod.   

76. Rhaid i'r Panel Cymeradwyo ddewis un o’r canlynol: 

(i) Cymeradwyaeth Ddiamod. 
(ii) Cymeradwyaeth gyda mân addasiadau i’w cymeradwyo gan gadeirydd y 

Panel Cymeradwyo. 
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(iii) Cymeradwyaeth Amodol yn ddibynnol ar gyflawni amodau ac argymhellion 
penodol i'w cymeradwyo gan gadeirydd y Panel Cymeradwyo a chan yr 

arbenigwr pwnc allanol. 
(iv)Cyfeirio'n ôl at yr ysgol 
(v) Gwrthod. 

77. O dan ii a iii, rhaid i'r Panel nodi dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno diwygiadau.  

78. Caiff adroddiadau sy'n crynhoi penderfyniad y panel eu llunio gan ysgrifennydd y panel 

a chaiff yr ysgol ei hysbysu gan yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu unwaith y bydd y 
dilysiad wedi ei gwblhau. Rhaid anfon yr adroddiadau at y Grŵp Cymeradwyo 
Rhaglenni i'w trafod. 

Apêl yn erbyn Penderfyniadau Dilysu Rhaglenni 

79. Gall Penaethiaid Ysgol apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir ar gymeradwyo 

rhaglenni trwy Baneli Cymeradwyo, y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni neu Lwybr y 
Pwyllgor Gweithredu. Caniateir apelio yn unig ar sail diffygion neu anghysondebau yn 

y broses gymeradwyo, a allai, ym marn yr ysgol, fod wedi cael effaith andwyol ar y 
canlyniad. 

80. Rhaid cyflwyno apeliadau yn erbyn penderfyniad y Paneli Cymeradwyo i'r Pennaeth 

Gwella Ansawdd at sylw'r Dirprwy Is-ganghellor (Addysgu a Dysgu). Os yw’r Dirprwy 
Is-ganghellor yn penderfynu bod achos i’w ystyried, caiff yr apêl ei gyfeirio at banel 

apêl a fydd yn cynnwys o leiaf dri o bobl, a benodir gan y Dirprwy Is-ganghellor. 

81. Rhaid cyflwyno apeliadau yn erbyn penderfyniad cymeradwyo rhaglen gan y Grŵp 

Cymeradwyo Rhaglenni fel y nodir uchod (paragraff 80). Os bydd y Dirprwy Is-
ganghellor yn penderfynu bod achos i'w ystyried, caiff ei gyfeirio at Banel 
Cymeradwyo. 

82. Rhaid cyflwyno apeliadau yn erbyn Penderfyniad Gweithredol fel y nodir uchod. Os 
bydd y Dirprwy Is-ganghellor yn penderfynu bod achos i'w ystyried, caiff ei gyfeirio 

at y Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni. 

83. Yn achos rhaglenni’n ymwneud â chorff proffesiynol neu â chorff arall sy’n dyfarnu 
cymwysterau, dylid cyflwyno apêl i’r corff hwnnw trwy’r Pennaeth Gwella Ansawdd. 

Tynnu Rhaglen yn ôl neu Atal Rhaglen dros dro  

84. Dylid gwneud ceisiadau i dynnu rhaglenni yn ôl neu eu hatal dros dro trwy Bennaeth 

Gwella Ansawdd a chânt eu hystyried gan y Dirprwy Is-ganghellor (Addysgu a 
Dysgu). Mae ffurflen sy'n gofyn am dynnu rhaglenni yn ôl neu eu hatal dros dro 

wedi'i chynnwys yn Atodiad 4. 

85. Mewn achosion lle mae ysgolion yn ceisio tynnu rhaglenni yn ôl ond bod myfyrwyr 
wedi derbyn lle ar y cwrs hwnnw neu wedi ymrestru ar raglen fynediad sydd wedi'i 

chysylltu'n benodol â'r cwrs, bydd yr ysgol yn gyfrifol am ymgynghori â'r grŵp 
hwnnw yn unol â chanllawiau'r Brifysgol ar Gyfraith Defnyddwyr y Deyrnas Unedig.  

Gweithdrefn i Gymeradwyo Modiwlau 

86. Dim ond pan fyddant yn ofynnol gan gyrff proffesiynol y gellir cynnig modiwlau 

newydd y tu allan i’r drefn dilysu ac ailddilysu rhaglenni; i greu llwybrau newydd sy'n 
gysylltiedig ag ariannu, am resymau’n ymwneud ag adnoddau neu i ateb anghenion 
strategol fel yr amlinellwyd gan y Grŵp Strategaeth Academaidd. Gellir cymeradwyo 
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modiwlau hefyd y tu allan i gylch dilysu ac ailddilysu rhaglenni pan fo amlinelliad 
wedi'i gymeradwyo gan y Grŵp Gwella’r Ansawdd trwy'r broses adolygu flynyddol 

(gweler paragraffau 98- 109 isod). 

87. Pan fydd modiwlau'n cael eu cymeradwyo o ganlyniad i adolygiad blynyddol, bydd 
angen tystiolaeth o alw'r farchnad wrth ddilysu.  

88. Rhaid cyflwyno modiwlau newydd nad ydynt yn cael eu cynnig fel rhan o raglenni 
newydd yn electronig gan ddefnyddio PIP. Cyhoeddir y dyddiad cyflwyno ar gyfer 

modiwlau newydd yn flynyddol gan yr Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu ond fel rheol 
bydd yn y gwanwyn.  

89. Bydd modiwlau newydd yn cael eu cymeradwyo gan y Panel Cymeradwyo Modiwlau fel 

rheol gan ddefnyddio'r meini prawf a amlinellir uchod (paragraff 59). Cadeirydd y 
panel fydd yn penderfynu faint o weithiau y bydd angen i'r panel gyfarfod bob 

blwyddyn. 

90. Rhaid i'r canlynol fod yn aelodau o’r Panel Cymeradwyo Modiwlau: 

 Pennaeth Gwella Ansawdd (neu rywun a enwebir ganddo/ganddi) (Cadeirydd) 
 O leiaf un Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu Coleg ac/neu gynrychiolydd o CELT* 

 Swyddog Sicrhau Ansawdd  

 Myfyriwr Aseswr (nad yw'n fyfyriwr yn yr Ysgolion y mae eu cynigion yn cael eu 
hystyried) 

 Ysgrifennydd y panel+ 

* Y Cadeirydd fydd yn penderfynu faint o gynrychiolwyr i'w gwahodd, yn dibynnu ar 
y modiwlau i'w hystyried. 

+ Bydd swyddog o'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn gweithredu fel ysgrifennydd 

y panel. 

91. Gall y Panel ymgynghori â chynrychiolwyr gwasanaethau perthnasol os yw hynny'n 

ofynnol. 

92. Bydd y Panel Cymeradwyo Modiwlau yn rhoi gwybod am bryderon neu ddatblygiadau 

cyffredinol i'r Grŵp Strategaeth Addysgu a Dysgu, yn enwedig fel y gallant fod yn 
gysylltiedig â chyfleoedd gwella neu anghenion hyfforddi.  

93. Gall y Pennaeth Gwella Ansawdd ystyried modiwlau a gyflwynir yn hwyr os ydynt yn 

cwrdd â'r gofynion a amlinellir uchod (paragraff 86).  Gellir hefyd cyfeirio modiwlau 
yn ôl i'r Ysgol i'w cyflwyno yn ddiweddarach. 

94. Yn achos pob modiwl, bydd y Panel Cymeradwyo Modiwlau yn dod i un o’r 
penderfyniadau canlynol: 

(i) Cymeradwyo. 

(ii) Cymeradwyo gyda mân addasiadau. Rhaid gwneud y newidiadau cyn 
cyhoeddi manylion y modiwl. 

(iii) Cyfeirio’n ôl i'r Ysgol. 

95. Yr ysgolion sy'n gyfrifol am ddiweddaru manylebau eu rhaglenni i adlewyrchu 

newidiadau yn nheitlau modiwlau.  

96. Rhaid cyflwyno modiwl i'w ail-gymeradwyo dan yr amgylchiadau canlynol: 

 Y gwnaed newidiadau i ddeilliannau dysgu'r modiwl.   
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 Newidiadau cronnus i fwy nag 20% o ddeilliannau dysgu'r modiwl o fewn cylch 
dilysu.  

 Gwnaed newidiadau i asesiadau sydd werth mwy na 50% o farc y modiwl. 

 Newidiadau i bwysoliad neu lefel credydau modiwl.  

97. Mae ail-gymeradwyo modiwlau yn dilyn yr un broses â'r un a amlinellir uchod 

(paragraffau 86-94). 

98. Yn achos modiwlau annibynnol, dylai'r panel ystyried Asesiad Effaith Safonau’r 

Gymraeg (2016) sy'n nodi sut mae'r newidiadau yn debygol o effeithio ar allu staff i 
weithio yn Gymraeg, recriwtio a chadw staff dwyieithog a darparu addysgu cyfrwng 
Cymraeg. Bydd paneli hefyd yn ystyried i ba raddau y mae cynllun yr addysgu a 

gyflwynir yn ystyried anghenion a blaenoriaethau myfyrwyr sydd â nodweddion 
gwarchodedig ac i ba raddau mae’r modiwl newydd yn debygol o feithrin cysylltiadau 

da rhwng grwpiau â nodweddion gwarchodedig ag eraill. 

Adolygiad Blynyddol ar Raglen  

99. Rhaid i ysgolion adolygu pob rhaglen yn flynyddol. Rhaid cael cynllun gweithredu ar 

gyfer pob rhaglen neu bob grŵp o raglenni cytras ac ar gyfer pob modiwl.  

100. Rhaid defnyddio'r Ffurflen Adolygu Rhaglen Flynyddol (QA1) ar gyfer adolygu 

rhaglenni. Rhaid i'r QA1 gynnwys ymatebion i adborth myfyrwyr, eitemau a drafodwyd 
yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Cyswllt Staff-Myfyrwyr, sylwadau Arholwyr Allanol (fel y 

cawsant eu cynnig yng nghyfarfod y bwrdd arholi allanol yn y lle cyntaf), canlyniadau 
ARQUE, canlyniadau adolygiadau modiwlau a chynllun datblygu'r flwyddyn flaenorol. 
Disgwylir i ysgolion ymateb yn flynyddol i ganlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol 

Myfyrwyr.  

101. Rhaid cynnal Bwrdd Astudiaethau arbennig i gynnig trafodaeth ar lefel ysgol o 

gynlluniau adolygu blynyddol yn fuan ar ôl prif gyfarfod y bwrdd arholi a chyn i'r 
gwaith o addysgu'r garfan nesaf ddechrau. Gall Byrddau Astudiaethau ddirprwyo’r 

cyfrifoldeb dros gwblhau'r adolygiad rhaglenni blynyddol i Bwyllgor Addysgu a Dysgu 
neu Bwyllgor Sicrhau Ansawdd yr ysgol neu gorff cyfatebol. Er na fydd cynrychiolwyr 
myfyrwyr yn bresennol mewn cyfarfodydd Arbennig o'r Byrddau Astudio a gynhelir ar 

ôl diwedd tymor yr haf, caiff llais y myfyriwr ei gynrychioli trwy gyfrwng data 
gwerthuso modiwlau a thrwy drafod eitemau perthnasol a drafodwyd yng 

nghyfarfodydd y Pwyllgorau Cyswllt Staff-Myfyrwyr. 

102. Rhaid anfon ffurflenni Adolygu Rhaglenni Blynyddol (QA1) at Gyfarwyddwr Addysgu 
a Dysgu'r Coleg perthnasol erbyn dyddiad a gyhoeddir gan yr Uned Sicrhau Ansawdd 

a Dilysu yn achos byrddau'r haf neu o fewn mis i'r Bwrdd Arholi ar adegau eraill i'w 
coladu a'u trosglwyddo i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu.  

103. Ar ôl derbyn ffurflenni Adolygu Rhaglenni Blynyddol, bydd yr Uned Sicrhau Ansawdd 
a Dilysu yn eu gwirio i sicrhau eu bod yn gyflawn.  

  
104. Bydd y Grŵp Gwella'r Cwricwlwm yn ystyried eglurder a mesuradwyedd y Cynlluniau 

Gweithredu a amlinellwyd a chynnydd yn erbyn Cynllun Gweithredu'r flwyddyn 

flaenorol. Bydd yn canolbwyntio'n benodol ar raglenni lle mae risgiau a chyfleoedd 
penodol wedi cael eu nodi eisoes gan y Grŵp Strategaeth Addysgu a Dysgu, er 

enghraifft ar sail sgoriau arolygon myfyrwyr neu ddatblygiadau arloesol o bwys.  
Bydd y grŵp hefyd yn ystyried tueddiadau ar draws ysgolion o ran problemau ac 

atebion gwella ac yn nodi cyfleoedd megis gwahodd ysgolion i gydweithio ar dreialu 



Cod 08: 2021 Fersiwn 1.1 

22 
 

atebion er mwyn creu sylfaen dystiolaeth well. Bydd yn cymryd cyngor gan yr Uned 
Sicrhau Ansawdd a Dilysu ar ymatebion y cynlluniau i sylwadau Arholwyr Allanol. Gan 

fod y grŵp yn cynnwys Cyfarwyddwyr Addysgu a Dysgu Colegau, mae'n cynnig 
cyfleoedd ar gyfer dysgu a hyfforddi o fewn y colegau. 

105. Mae'r Grŵp Gwella'r Cwricwlwm yn is-bwyllgor o'r Grŵp Strategaeth Addysgu a 

Dysgu. O leiaf, bydd aelodaeth Grŵp Gwella'r Cwricwlwm fel a ganlyn: 

 Dirprwy Is-ganghellor Addysgu a Dysgu (Cadeirydd) 

 Cyfarwyddwyr Addysgu a Dysgu’r Colegau 

 O leiaf 1 cynrychiolydd o Undeb y Myfyrwyr 
 Pennaeth Gwella Ansawdd 

 Swyddog Sicrhau Ansawdd (Ysgrifennydd) 

 Gellir cyfethol cynrychiolwyr o wasanaethau proffesiynol perthnasol yn ôl yr 
angen. 

106. Caiff adroddiad yn manylu ar faterion yn ymwneud â gwella, tueddiadau a 
chyfleoedd gwella ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Strategaeth Addysgu a 

Dysgu cyn i'r dysgu ddechrau yn y cylch canlynol. Gellir trafod cynlluniau adolygu 
blynyddol y nodwyd eu bod yn destun pryder arbennig yn y Grŵp Strategaeth 

Addysgu a Dysgu (neu'r Is-grŵp Darpariaeth Gydweithredol yn achos partneriaethau) 
a diwygiadau neu wybodaeth bellach y gofynnir amdanynt gan yr ysgol.  

107. Pe bai adroddiadau Arholwyr Allanol yn wahanol i'r sylwadau llafar a ddefnyddiwyd 

fel sail i'r adolygiad blynyddol, efallai y byddai rhaid newid yr  adolygiad, yn amodol 
ar drafodaeth gyda'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu.  

108. Cynhwysir holl ffurflenni QA1 y tair blynedd academaidd flaenorol yn y dogfennau ar 
gyfer ymweliadau Archwiliad Ansawdd Mewnol yr ysgol, a digwyddiadau ail-ddilysu. 

Adolygu Modiwlau 

109. Rhaid pennu Trefnydd Modiwl i bob modiwl. Pan gynigir modiwlau ar draws ysgolion, 
rhaid bod ganddynt un Trefnydd Modiwl yn unig. Rhaid i'r Trefnydd Modiwl adolygu'r 

modiwl bob blwyddyn gan ddefnyddio'r ffurflen QA2. Gellir adolygu fersiynau tebyg o 
fodiwlau (e.e. modiwl a addysgir ar Lefel 5 a Lefel 6) gyda'i gilydd os gwahaniaethir 

yn glir rhwng y data a ddefnyddir. 

110. Rhaid i'r ffurflen QA2 gynnwys ymatebion i werthusiadau myfyrwyr, canlyniadau 

ARQUE os ydynt ar gael i'r modiwl, a sylwadau arholwyr allanol. Rhaid i’r ffurflen QA2 
hefyd gynnwys cynllun datblygu ar gyfer gwella ansawdd. Rhaid i'r adolygiad 
modiwlau gyfrannu at yr adolygiad rhaglenni blynyddol.   

111. Ffurflenni Adolygu Modiwlau Blynyddol (QA2) yw'r sylfaen ar gyfer adfyfyrio a 
gweithredu ar fodiwlau unigol, ond fel rheol cânt eu cadw yn yr ysgol. 

Archwiliadau Ansawdd Mewnol 

Pwrpas Archwiliadau Ansawdd Mewnol 

112. Mae'r brifysgol yn defnyddio archwiliadau ansawdd mewnol fel rhan o’r broses o 

fonitro a gwella ansawdd a safonau rhaglenni academaidd a phrofiad myfyrwyr o 
addysgu a dysgu. Pwrpas archwiliadau ansawdd yw sicrhau bod gan yr ysgol 

brosesau a mecanweithiau i gynnal safonau ac ansawdd a'u bod yn gweithredu’n 
effeithiol ac yn effeithlon. Edrychir ar gysylltiadau â phwyllgorau ar lefel coleg. Rhaid 
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i'r archwiliad hefyd gynnwys unrhyw ddarpariaeth gydweithredol. Bydd adroddiad yr 
archwiliad yn argymell gwelliannau yng nghyd-destun addysgu a dysgu.  

113. Disgwylir i gynrychiolwyr myfyrwyr o’r ysgol gymryd rhan lawn ym mharatoadau’r 
Ysgol at yr archwiliad ac i'r gwaith o lenwi’r ddogfen hunan-werthuso. Dylai myfyrwyr 
gyflwyno 'cyflwyniad myfyrwyr' ar wahân. Bydd Undeb yn hwyluso hyn.  

Y Broses Archwilio 

114. Cynhelir archwiliadau ansawdd mewnol mewn cylch 6 blynedd, fel a ganlyn: 

 Cylch Blwyddyn Gweithgaredd 

 A 1 Aelod o’r Tîm Ddilysu yn mynd i gyfarfod bwrdd arholi fel 
arsyllwr 

 A 2 Archwiliad Ansawdd Mewnol 
 A 3 Ail-ddilysu rhaglenni hyfforddedig 

 A 4  
 A 5  

 A 6  
 B 1 Aelod o’r Grŵp Tasg Sicrhau Ansawdd a Dilysu yn mynd i 

gyfarfod bwrdd arholi fel arsyllwr 

 B 2 Archwiliad Ansawdd Mewnol 

 
Os yw'n ofynnol gan gorff proffesiynol, statudol neu reoleiddiol i ail-ddilysu fod mewn 

cylch o hyd sefydlog arall ac eithrio cylch 6 mlynedd, newidir y cylch archwilio hwnnw 
yn unol â hynny. Gall cadeirydd y Grŵp Tasg Sicrhau Ansawdd a Dilysu gymeradwyo 
newidiadau i gylch archwilio ysgol. 

 
115. Fel rheol bydd ymweliad archwilio yn parhau am ddiwrnod cyfan a bydd yn cynnwys: 

(i) Archwilio dogfen hunan-werthuso, cofnodion y pwyllgorau perthnasol a 
dogfennau eraill sy’n ymwneud ag addysgu a dysgu. 

(ii) Cyfarfod(ydd) gyda phennaeth yr ysgol a chyda staff sy'n gyfrifol am 
wahanol agweddau ar addysgu a dysgu (e.e. arholiadau, gofal bugeiliol, 
derbyniadau). 

(iii) Cyfarfod(ydd) gyda chynrychiolwyr myfyrwyr, israddedigion, ôl-raddedigion 
hyfforddedig ac ymchwil. 

(iv)Cyfarfod(ydd) gyda staff eraill sy’n ymwneud â sicrhau ansawdd ac/neu 
addysgu a dysgu (e.e. aelodau newydd o staff/gweinyddwyr). 

(v) Cyfarfodydd, lle bo hynny'n briodol, â staff ar lefel coleg e.e. Cyfarwyddwr 
Addysgu a Dysgu a Chyfarwyddwr Ymchwil y Colegau, Cyfarwyddwr Ysgol y 
Graddedigion. 

116. Fel rheol bydd y tîm archwilio yn cynnwys y Pennaeth Gwella Ansawdd (neu rywun a 
enwebir o'r Gronfa Archwilio), aelod o'r Gronfa Archwilio neu'r Grŵp Tasg Sicrhau 

Ansawdd a Dilysu, Llywydd Undeb y Myfyrwyr (neu rywun a enwebir 
ganddo/ganddi), asesydd allanol, a'r Cofrestrydd Cynorthwyol (Sicrhau a Gwella 
Ansawdd). Gellir cyfethol aelodau eraill i’r tîm yn ôl doethineb y cadeirydd. 

117. Rhaid i ysgolion enwebu tri asesydd allanol. Ni ddylai asesydd allanol fod yn arholwr 
allanol cyfredol neu ddiweddar yn yr ysgol ac o ddewis dylai wybod am brosesau a 
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threfniadau sicrhau ansawdd. Cadeirydd ac Ysgrifennydd y panel archwilio fydd yn 
dewis yr asesydd allanol. Caiff ysgolion wybod pwy yw aelodau'r panel o leiaf bedair 

wythnos cyn yr archwiliad.  

118. Bydd y brifysgol yn cynnal adolygiad canol tymor rhwng archwiliadau olynol er mwyn 
sicrhau ei hun o gydymffurfiad parhaus ysgolion â gofynion y brifysgol, gan gynnwys 

y gofynion o ran gwella. Bydd adolygiadau o'r fath yn seiliedig ar ddogfennau (a 
restrir ym mharagraff 121 a 131) a byddant yn cynnwys cyfarfod â'r myfyrwyr. 

Ffocws yr Ymweliadau Archwilio 

119. Bydd yr ymweliadau archwilio’n ystyried yr holl raglenni, yn raglenni israddedig, 
rhaglenni Meistr hyfforddedig a rhaglenni ymchwil, gan gynnwys darpariaeth 

gydweithredol. Bydd y tîm archwilio yn ystyried yr eitemau ym mharagraffau 120 
isod. 

120. Rhaglenni Israddedig ac Ôl-radd Hyfforddedig:  

(i) Cynnwys a safonau academaidd rhaglenni. 

(ii) Asesu ac adborth. 

(iii) Cynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr. 

(iv)Cefnogaeth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr. 

(v) Cynrychiolaeth myfyrwyr.  

(vi)Adnoddau addysgu a dysgu. 

(vii) Gwybodaeth allweddol yn ymwneud yn uniongyrchol â myfyrwyr megis 
llawlyfrau myfyrwyr neu lawlyfrau diogelwch. 

(viii) Dulliau a datblygiadau newydd ym maes addysgu a dysgu e.e. y defnydd o 
amgylcheddau dysgu rhithiol. 

(ix) Rhaglenni dysgu o bell. 

(x) Addysgu cyfrwng Cymraeg (os yn berthnasol). 

(xi) Trefniadau ar gyfer lleoliadau gwaith neu leoliadau proffesiynol (os yn 

berthnasol). 

(xii) Cefnogaeth, hyfforddiant, goruchwylio a monitro myfyrwyr ymchwil, gan 
gynnwys rhai sy'n cyfrannu at ddysgu. 

121. Systemau Adborth. 

(xiii) Adroddiadau Arholwyr Allanol. 

(xiv) Cofnodion Pwyllgorau Staff-Myfyrwyr. 

(xv) Adborth gan gyrff proffesiynol/statudol (os yn berthnasol). 

(xvi) Gwerthusiadau myfyrwyr o fodiwlau a chyrsiau. 

(xvii) Ffurflenni QA2 neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt. 

(xviii) Cynlluniau adolygu a datblygu blynyddol (ffurflenni QA1). 

(xix) Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, Arolwg Profiad Ôl-raddedigion 
Hyfforddedig ac Arolwg Profiad Ôl-raddedigion Ymchwil. 
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122. Bydd y panel archwilio’n gwerthuso cydymffurfiaeth yr Ysgol â Rheoliadau a Chodau 
Ymarfer y Brifysgol a chyda Chynllun Gwybodaeth Gyhoeddedig y Brifysgol. 

123. Datblygu a Hyfforddi Staff 

Darpariaeth y brifysgol ac ysgolion o ran cynefino, hyfforddi a datblygu staff. 

(xx) Arsylwi cydweithwyr yn addysgu.  

Dogfennau o'r ysgol  

124. Rhaid i ysgolion baratoi dogfen hunan-werthuso a ddefnyddir fel sail i'r drafodaeth yn 

ystod yr archwiliad.  

125. Yn yr adran werthuso, mae’n rhaid i’r ysgol asesu ei pherfformiad yn erbyn cyfres o 
osodiadau. Mae'r rhain yn ymdrin â'r meysydd canlynol: rhaglenni academaidd, 

addysgu a dysgu, asesu ac adborth, cyfraniad a phrofiad myfyrwyr, datblygiad staff 
academaidd a darpariaeth gydweithredol. Mae proforma ar gael yn electronig ar 

wefan yr Tîm Sicrhau Ansawdd a Dilysu: 
http://www.bangor.ac.uk/ar/main/quality/audits.php.cy 

126. Awgrymir bod tîm o aelodau staff, efallai Pwyllgor Addysgu a Dysgu’r Ysgol neu grŵp 
llai, yn cytuno ar y sgoriau y mae’r Ysgol yn eu rhoi iddi hi ei hun yn erbyn pob 
gosodiad. Dylai’r sgoriau fod o 1 i 4, fel a ganlyn: 

4 = mae’r ysgol yn cyflawni’r gosodiad yn llawn 

3 = mae’r ysgol yn cyflawni’r gosodiad i raddau helaeth 

2 = mae’r ysgol yn cyflawni’r gosodiad yn rhannol 

1 = nid yw’r ysgol yn cyflawni’r gosodiad 

127. Dylid defnyddio’r adran Sylwadau ar gyfer: 

(xxi) Tystiolaeth gefnogol.   
Gall hyn gynnwys cyfeiriadau at ddogfennau cyfan neu adrannau o ddogfennau, 

adroddiadau, cofnodion pwyllgorau penodol neu wybodaeth arall fel y bo’n 
briodol. Rhaid i’r dogfennau fod ar gael i’r panel archwilio. 

(xxii) Pwyntiau gweithredu i wella ansawdd.   
Dylai’r adran hon nodi sut mae’r ysgol yn bwriadu gwella ansawdd ac/neu 
berfformiad.   

128. Yn yr adran Sylwadau, gofynnir i’r ysgol ysgrifennu sylwebaeth (dim mwy na dwy 
ochr A4) yn adfyfyrio am y prif gryfderau a'r heriau y mae wedi eu nodi. 

129. Dylid cyflenwi’r Dogfennau Cefnogol canlynol: 

(xxiii) Manylion am gyfansoddiad a chyfrifoldebau’r ysgol a, lle bo’n berthnasol, y 

pwyllgorau perthnasol ar lefel coleg sy’n ymwneud ag addysgu ac ymchwil. 
(xxiv) Siart neu naratif yn nodi llinellau adrodd y grwpiau hyn yn yr ysgol a’r coleg. 
(xxv) Llawlyfrau'r ysgol i fyfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol. 

(xxvi) Cofnodion pwyllgor addysgu neu ansawdd yr ysgol, y bwrdd astudiaethau a’r 
pwyllgor staff-myfyrwyr am y tair blynedd ddiwethaf. 

(xxvii) Canlyniadau gwerthusiad myfyrwyr o fodiwlau yn y flwyddyn academaidd 
flaenorol a’r flwyddyn gyfredol (lle bo’n berthnasol). 

(xxviii) Yr adroddiad diweddaraf gan gorff proffesiynol neu sefydliad allanol (lle bo’n 
berthnasol) ar raglenni a gynigir gan yr ysgol. 
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(xxix) Copi o raglen Wythnos Groeso’r ysgol. 
(xxx) Cofnodion unrhyw bwyllgorau penodol sy’n ymdrin â chyrsiau breiniol neu 

ddarpariaeth gydweithredol arall neu ddysgu gwasgaredig. 

130. Dylai'r dogfennau fod ar gael i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu dair wythnos cyn yr 
ymweliad archwilio. Dylid sicrhau bod unrhyw dystiolaeth gefnogol ychwanegol ar 

gael ar ddiwrnod yr archwiliad. 

Dogfennau o'r Tîm Sicrhau Ansawdd a Dilysu 

131. Bydd yr Tîm Sicrhau Ansawdd a Dilysu'n rhoi’r dogfennau canlynol i’r tîm archwilio: 

(i) Adroddiadau arholwyr allanol am y tair blynedd academaidd flaenorol. 
(ii) Adolygiad blynyddol a chynlluniau datblygu (ffurflenni QA1) yr holl raglenni 

yn yr adolygiad am y tair blynedd academaidd flaenorol.  
(iii) Adroddiad yr archwiliad ansawdd mewnol blaenorol ynghyd â’r adroddiad 

cynnydd. 
(iv)Data ystadegol perthnasol. 

Canlyniadau'r ymweliad  

132. Bydd adroddiad yr archwiliad ansawdd mewnol yn tynnu sylw at gryfderau o fewn 
ysgol academaidd. Bydd hefyd yn rhestru unrhyw bwyntiau gweithredu i’w hystyried 

gan yr Ysgol mewn perthynas â safonau academaidd, ansawdd y cyfleoedd dysgu a 
chynnal ansawdd a safonau. Cynhwysir materion i'r Brifysgol eu hystyried yn yr 

adroddiad hefyd a gwahoddir ysgolion i gynnig sylwadau am unrhyw wallau ffeithiol. 

133. Bydd gan yr ysgol a’r brifysgol flwyddyn i ymateb i’r pwyntiau gweithredu. Os bydd 

rhywbeth yn peri pryder penodol, efallai y gofynnir i'r ysgol ymateb o fewn cyfnod 
byrrach. Ystyrir ymatebion gan ysgolion gan y Grŵp Strategaeth Addysgu a Dysgu.  
Os na fydd y Grŵp yn fodlon ag ymateb ysgol, gall ofyn am y canlynol: 

(i) Ymweliad â'r ysgol gan gadeirydd ac ysgrifennydd y panel archwilio i drafod 
y pwyntiau gweithredu yn fwy manwl.  

(ii) Archwiliad mewnol dilynol o fewn 1-3 blynedd. 

Ailddilysu rhaglenni’n arferol fel rhan o Ailddilysu Ysgolion 

134. Rhaid ailddilysu pob rhaglen a addysgir bob 6 blynedd, fel arfer fel rhan o ailddilysu 

rhaglenni ar draws yr ysgol.   

135. Er mwyn paratoi ar gyfer dilysu, dylai ysgolion gyflwyno'r canlynol: 

1.  Dogfen hunan-werthuso ar gyfer yr Ysgol (fel rheol o’r archwiliad ansawdd 
mewnol diweddar).   

2.  Cyflwyniad byr i'r Ysgol yn amlinellu datblygiad diweddar y cwricwlwm neu'r 
portffolio.  
3.  Manyleb rhaglen lawn wedi'i diweddaru (yn unol â’r disgrifiad yn Atodiad 2) ar 

gyfer pob rhaglen 
4.  Copïau o ffurflenni QA1 diweddar 

5.  Copïau o adroddiadau diweddar gan Arholwyr Allanol. 
6.  Copi o’r Archwiliad Ansawdd Mewnol diweddaraf sy’n berthnasol i’r rhaglenni. 

7.  Gwybodaeth allweddol am gyrsiau a myfyrwyr (yn cyfateb i lawlyfrau cyrsiau). 
8.  Copïau o’r holl frasluniau modiwlau sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni i’w hail-ddilysu. 
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9.  Amlinelliad o gymwyseddau proffesiynol (os yn berthnasol). 
10. Adroddiadau cyrff statudol rheoleiddio proffesiynol (os yn berthnasol). 

11. CVs staff (ar gyfer rhaglenni a ddilysir yn allanol yn unig). 

136. Rhaid ailddilysu rhaglenni os cynigir newidiadau sylweddol i ddeilliannau dysgu 
rhaglenni neu elfennau craidd neu orfodol y tu allan i gylch dilysu arferol yr ysgol. 

Efallai y bydd hyn yn angenrheidiol os bydd newidiadau i Ddatganiadau Meincnod 
neu adnoddau staff. Yn yr achosion hynny, mae ysgolion yn gyfrifol am ymgynghori 

gyda myfyrwyr yn unol â Chanllawiau'r Brifysgol ar Gyfraith Diogelu Defnyddwyr. 

137. Rhaid ail-ddilysu rhaglen dan yr amgylchiadau canlynol: 

 Os gwneir newidiadau i ddull cyflwyno'r rhaglen (er enghraifft o lawn amser i 

ran amser neu o ddarpariaeth ar y safle i ddarpariaeth o bell; 

 Os gwneir newidiadau i fwy nag 20% o ddeilliannau dysgu'r rhaglen ac/neu 
 Os yw modiwlau craidd neu orfodol newydd yn werth mwy nag 20% o 

gyfanswm credydau'r rhaglen. 

138. Os yw rhaglenni'n cael eu hailddilysu y tu allan i'r cylch arferol gellir dewis unrhyw 

lwybr cymeradwyo a amlinellir uchod (paragraff 53). 

139. Dylai ysgolion, mewn cydweithrediad â’r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu, sicrhau bod 

y rhestr rhaglenni i’w hailddilysu’n gywir. Dylai ysgolion hefyd restru cyrsiau a fydd 
yn cael eu dirwyn i ben neu'n cael eu hatal dros dro. Bydd unrhyw raglenni nad 

ydynt yn cael eu dwyn i'w hailddilysu yn ystod cylch ailddilysu arferol ysgol yn cael 
eu dirwyn i ben. 

140. Os bu rhaglen yn destun adolygiad gan gorff allanol at ddibenion achredu o fewn 12 

mis i ddyddiad yr ailddilysu arfaethedig, gall cadeirydd y Grŵp Cymeradwyo 
Rhaglenni ganiatau i adroddiad yr adolygiad allanol gael ei gyflwyno i'r Grŵp 

Cymeradwyo Rhaglenni yn hytrach na'r ddogfennaeth a ddisgrifir yn Atodiad 4. 

141. Gellir trefnu digwyddiadau ailddilysu ar wahân i raglenni ysgol, ond rhaid ailddilysu 

cynlluniau astudio tebyg gyda'i gilydd. 

142. Diffinnir aelodaeth y Panel Cymeradwyo ym mharagraff 72. Rhaid anfon y 
ddogfennaeth derfynol at aelodau'r Panel o leiaf 14 diwrnod cyn y cyfarfod a gofynnir 

i ysgolion gynllunio ar gyfer cyflwyno dogfennaeth ddrafft i'r Uned Sicrhau Ansawdd 
a Dilysu mewn da o bryd i alluogi cwblhau diwygiadau. 

143. Dylai’r ysgol sy’n cyflwyno fod yn bresennol yng nghyfarfod y panel i grynhoi prif 
nodau’r rhaglen ac ateb cwestiynau aelodau’r panel a nodi’r argymhellion. 

144. Bydd y Panel Cymeradwyo fel arfer yn ystyried yr eitemau a restrir ym mharagraffau 

58-59 a'r sail resymegol dros wneud newidiadau i'r rhaglen(ni).  

145. Rhaid i'r panel gymeradwyo un o’r canlynol: 

(i) Dilysu i barhau. 
(ii) Dilysu i barhau yn amodol ar fân addasiadau i'w cymeradwyo gan gadeirydd 

y Panel Cymeradwyo.  
(iii) Dilysu i barhau yn amodol ar amodau ac argymhellion penodol i'w 

cymeradwyo gan gadeirydd y Panel Cymeradwyo.  

(iv)Cyfeirio'n ôl at yr ysgol 
(v) Tynnu dilysiad yn ei ôl. 
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146. Dan ii a iii, rhaid i'r panel nodi'n union erbyn pryd y bydd rhaid cwblhau'r diwygiadau.  
Dan iii, gall y panel ofyn i'r cadeirydd a'r arbenigwr pwnc allanol gymeradwyo'r 

dogfennau diwygiedig. Yn y ddau achos hyn, rhaid i'r Uned Sicrhau Ansawdd a Dilysu 
dderbyn tystiolaeth fod yr ysgol wedi bodloni'r amodau hyn o leiaf 28 diwrnod cyn 
terfynau amser recriwtio megis y broses glirio.   

147. Os tynnir y dilysiad yn ei ôl, gall myfyrwyr sydd eisoes wedi dechrau ar y rhaglen 
gwblhau eu hastudiaethau. 

148. Bydd ysgrifennydd y panel yn paratoi adroddiadau a fydd yn crynhoi penderfyniad y 
panel. Bydd yr arbenigwr pwnc allanol yn paratoi adroddiad ar y broses gymeradwyo 
gan ddefnyddio ffurflen a ddarperir gan y brifysgol. Rhaid anfon yr adroddiadau at y 

Grŵp Cymeradwyo Rhaglenni i'w hystyried. 

149. Gwahoddir ysgolion i roi sylwadau ar gywirdeb ffeithiol adroddiadau dilysu.  
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Atodiad 1 

 

Cynnig Rhaglen  
Fersiwn 2020:1 

 
 

Rhaid cyflwyno'r Cynnig Rhaglen i'ch “rheolwr cyfrifon” Cynllunio'r Coleg erbyn diwedd mis 
Awst, yn achos rhaglenni newydd y bwriedir iddynt dderbyn myfyrwyr ddwy flynedd yn 
ddiweddarach. Bydd y Grŵp Strategaeth Academaidd yn ystyried cymeradwyaeth strategol  

cynigion rhaglenni newydd yn ei gyfarfod ym mis Medi. 

Am wybodaeth fanwl am y broses ar gyfer cymeradwyo rhaglenni newydd, cyfeiriwch at 

God 08: Cymeradwyo, Monitro ac Adolygu Rhaglenni.  

Mae'r gefnogaeth ganlynol ar gael i gynorthwyo gyda chasglu'r wybodaeth angenrheidiol: 

 “Rheolwr cyfrifon” cynllunio'r coleg: 

o Aliniad strategol (B1) 

o Cyd-destun y farchnad (B2) 

o Ffioedd dysgu (C1) 

o Cynlluniau adnoddau wedi'u costio'n llawn (C2) 

 Marchnata 

o Disgrifiad byr o'r rhaglen ar gyfer deunydd marchnata (A8) 

o Strategaeth Farchnata (B3) 

o Rhagolygon recriwtio (B6) 

 Gwasanaethau proffesiynol eraill, lle bo hynny'n berthnasol 

o Gofynion adnoddau gan wasanaethau proffesiynol (C3) 

 
 

Adran A. Crynodeb o’r Rhaglen 

1. Teitl y Rhaglen  

2. Lefel y dyfarniad (e.e. 
BA, MSc, Cert HE, PG 

Dip etc) 

 

3. Dull a hyd yr astudiaeth 

(cyfeiriwch at reoliadau 
ffioedd/benthyciadau lle 

bo hynny'n briodol) 

Llawn amser  Ydy/Nac ydy* Hyd: 

Rhan-amser Ydy/Nac ydy* Hyd: 

4. Dyddiad dechrau 
arfaethedig 

 

5. Ysgol sy’n cyflwyno’r 

rhaglen 
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6. Arweinydd y Rhaglen a 

benodwyd 
 

7. A yw’r rhaglen yn cynnwys: 

a) Darpariaeth gydweithredol neu 

wasgaredig, neu elfennau a gyflwynir 
mewn mannau oddi ar gampws y 

brifysgol neu sy’n cynnwys ail neu 
drydydd parti. 

 

Cyfeiriwch at y Cod Ymarfer ar 

Ddarpariaeth Gydweithredol i weld y 
gofynion ychwanegol.  

b) Blwyddyn orfodol dramor. Ydy/Nac ydy* 

c) Lleoliad neu brofiad gwaith gorfodol. Ydy/Nac ydy* 

d) Dysgu o bell neu ddysgu cyfunol. Ydy/Nac ydy* 

e) Elfennau sylweddol a gyflwynir gan staff 

nad ydynt yn staff llawn amser y 
brifysgol. 

Ydy/Nac ydy* 

f) Achrediad gorfodol gan gorff 
proffesiynol, statudol neu reolaethol yn 

ofynnol. 

Ydy/Nac ydy* 

Corff achredu: 

 

g) Myfyrwyr wedi'u comisiynu a'u hariannu 
gan drydydd parti. 

Ydy/Nac ydy* 

Corff comisiynu/cyllido: 

 

8. Disgrifiad cryno o’r rhaglen. 
 
(Dylai gael ei ysgrifennu mewn fformat sy'n addas i'w gynnwys mewn deunydd 

marchnata (e.e. prosbectws, gwefan); mae cefnogaeth ar gael gan Farchnata i 
gynorthwyo gyda hyn.) 

 

 

 
 

Adran B. Sail resymegol strategol dros y Rhaglen 

1. Aliniad strategol 

 Disgrifiwch sut mae'r cynnig yn alinio â chynllun strategol y Brifysgol: 

o Cynnal a datblygu rhagoriaeth ymchwil 

o Cynnal a datblygu portffolio cwricwlaidd eang, wedi'i lywio gan ymchwil neu 

ymarfer 

o Cynnal a datblygu profiad rhagorol i fyfyrwyr 
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o Cynnal a datblygu pobl a thalent 

o Cynnal a datblygu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 

 Disgrifiwch sut mae'r cynnig yn alinio â'r ddogfen strategaeth ddiweddaraf a 

gyflwynwyd gan yr Ysgol fel rhan o'r cylch cynllunio academaidd. 

 Amlinellwch sut mae cynnig y rhaglen wedi'i alinio â Strategaeth Gynaliadwyedd y 

Brifysgol a fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
http://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/. 

 

 

2. Cyd-destun y farchnad 

 Pa wybodaeth am y farchnad sydd wedi'i hystyried i lywio'r cynnig hwn?  

 Pwy yw'r cystadleuwyr cyfredol, a sut bydd y cynnig hwn yn wahanol i'r hyn sydd 
ar y farchnad?  

 Beth yw’r tueddiadau recriwtio myfyrwyr perthnasol? 

 Beth yw safle'r Brifysgol yn y farchnad neu ei phroffil ansawdd yn y maes pwnc 
penodol hwn (e.e. safle mewn tablau cynghrair, proffil ymchwil, neu gysylltiadau 

perthnasol â chyflogwyr, cymdeithasau penodol etc.)?  

 Unrhyw ffactorau sefydledig neu sy'n dod i'r amlwg yn y farchnad a allai fod yn 

berthnasol (e.e. gofynion Datblygiad Proffesiynol Parhaus, technolegau sy'n dod i'r 
amlwg, twf sector economaidd penodol, twf mewn gweithwyr proffesiynol sydd 

angen y cymhwyster penodol hwn)? 

 I bobl ar ba lwybr gyrfa y gallai'r cwrs apelio? 

 

 

3. Strategaeth farchnata 

 Pa ofynion mynediad a osodir a sut mae'r rhain yn cymharu â gofynion 

cystadleuwyr? 

 Pwy yw'r myfyrwyr targed; a fydd y cwrs yn targedu myfyrwyr y Deyrnas Unedig 

neu fyfyrwyr tramor yn bennaf; a fydd y cynnig yn targedu marchnadoedd 
daearyddol penodol (cenedlaethol neu ryngwladol)? 

 Sut bydd y cwrs yn cyrraedd ei farchnad darged?  

 A fydd angen unrhyw weithgareddau/cefnogaeth farchnata benodol (e.e. 

ansafonol) ar y cwrs hwn? 

 Pwy yr ymgynghorwyd â hwy wrth ddatblygu'r strategaeth farchnata? 

 A oes unrhyw sefydliadau partner, rhwydweithiau proffesiynol/academaidd, 

asiantau etc. yn rhan o'r strategaeth farchnata?  

 

 

4. Perthynas â'r ddarpariaeth bresennol 

 A yw'r rhaglen arfaethedig yn gorgyffwrdd â'r ddarpariaeth bresennol? 

 A yw’r cwrs arfaethedig yn disodli darpariaeth bresennol yn sylweddol/yn gyfan 
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gwbl? 

 Faint o’r modiwlau sy’n bodoli eisoes/sy'n rhai newydd? 

 

 

5. Ymgynghori â diwydiant a sefydliadau/cyrff proffesiynol perthnasol 

 Pwy yr ymgynghorwyd â hwy wrth ddatblygu'r rhaglen (yn fewnol ac allanol, e.e. 
myfyrwyr, cyflogwyr, cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddiol, sefydliadau partner, 

rhanddeiliaid eraill)?  

 Sut mae eu hargymhellion wedi cael eu hymgorffori yn y cynnig? 

 

 

 
 

Adran B. Sail resymegol fusnes dros y Rhaglen 

1.  Creu incwm 

 Pa lefel o recriwtio myfyrwyr sy'n debygol o fod yn ymarferol?  

 Ffioedd Dysgu: 

o Mae atodlen ffioedd prifysgol ar gael ar-lein: 

https://www.bangor.ac.uk/student-administration/fees/    

o Mae'r holl ffioedd Cartref/UE i israddedigion llawn-amser wedi eu capio ar £9k 
ar hyn o bryd  

o Sut mae'r ffi arfaethedig yn cymharu â chystadleuwyr? 

 Os yw'r cwrs i gael ei ariannu gan gontract yn hytrach na ffioedd dysgu, rhowch 

fanylion ynglŷn â sut y bydd hyn yn gweithredu  

 Unrhyw gynnyrch incwm perthnasol arall sy'n gysylltiedig â'r cwrs? 

 

 

2. Adnoddau’r ysgol 

 Oes gan yr ysgol adnoddau staff digonol i gyflwyno’r rhaglen newydd, o ran 

arbenigedd academaidd a chapasiti i oruchwylio/traethodau hir/gwaith maes etc.? 

 Pa staff ychwanegol sydd eu hangen (CALl, graddfa)? 

 Pa adnoddau ac eithrio staff: (e.e. offer pwnc-benodol; costau deunyddiau 

marchnata; teithio a chynhaliaeth; comisiwn asiantau; ysgoloriaethau neu 
fwrsariaethau) sy'n ofynnol (wedi'u costio, £k)? 

 A oes unrhyw ofynion adnoddau ychwanegol sy'n gyson â rhagolygon adnoddau 

yng nghynnig rownd gynllunio ddiweddaraf yr Ysgol ? 

 Yn achos datblygiadau sylweddol a manwl bydd angen cynllun wedi'i gostio'n llawn i 
gyd-fynd â'r cynnig hwn. 
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3. Gofynion adnoddau y tu allan i'r ysgol 

 A fydd y cwrs yn cael unrhyw effaith ar adnoddau'r Brifysgol ac a ymgynghorwyd â 
gwasanaethau canolog perthnasol? e.e. Amserlennu, TG, Llyfrgell, Derbyniadau - 

ystyriwch hyn yn arbennig os oes gan y cwrs unrhyw elfennau "ansafonol" (e.e. 
dyddiadau cychwyn, patrymau astudio)?  

 A oes unrhyw adnoddau ychwanegol sydd eu hangen o ran yr ystâd ffisegol, e.e. 
cyfleusterau dysgu arbenigol, lle i gadw offer cludadwy neu offer sefydlog? 

 

 

 
 

D.  Awdurdodi 

Rhaid i unrhyw raglen Cydanrhydedd neu Anrhydedd Cyfun newydd gael ei llofnodi 

amdani hefyd gan yr ysgol arall sy'n gysylltiedig. 

Awdurdodiad gan Bennaeth yr 
Ysgol(ion) 

 
 
 

Awdurdodiad gan Ddeon y Coleg 
 
 
 

Awdurdodiad gan Gyfarwyddwr 
Addysgu a Dysgu'r Coleg  
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Atodiad 2 

Manyleb y Rhaglen 

  
  

Adran A. Manylion y Rhaglen 

1. Teitl y Rhaglen 
Saesneg       

Cymraeg        

2. Enw a lefel y 
cymhwyster 

e.e. BA, MSc, Cert HE, PG Dip  
            

3. Rhestr o 
gymwysterau 

canolradd neu 
gymwysterau 

gadael 

Saesneg  
  

  

Cymraeg   
  

  

4. Dull Astudio (Ar y 
Safle/Cyfunol/ 
Dysgu o Bell)  

              

5. Hyd y cwrs 

Llawn 
amser      

blwyddyn 

Rhan- 
amser 

blwyddyn 

  

Adran B. Manyleb Rhaglen 

1. Sefydliad 

Dyfarnu 
Prifysgol Bangor 

2. Sefydliad 

Addysgu 

Rhaid i gynigion sy'n cynnwys partner gael eu 

hystyried yn gyntaf gan y Grŵp Craffu Partneriaethau 
Allanol 

3. Corff achredu 
allanol (lle bo’n 
berthnasol) 

   

4. Cymhwyster 
Terfynol 

    

5. Cod UCAS 
/Rhaglen (os 
yw'n hysbys) 

   

6. Enw’r Grŵp neu 
Grwpiau 

Meincnodi ASA 
priodol 

   

7. Dyddiad llunio 
neu ddiweddaru 
manyleb y 

rhaglen 

   

8. Prif amcanion 

addysgol y 

Dylai adlewyrchu testun a baratowyd ar gyfer y Cynnig 

Rhaglen (gydag unrhyw ddiwygiadau) a dylid ei 
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rhaglen ysgrifennu â myfyrwyr mewn golwg. 

9. Deilliannau rhaglen a fwriedir ar gyfer pob categori 

(Oni bai bod cyrff achredu yn cynghori fel arall, ni ddylai fod gan raglenni mwy nag 
16 o ddeilliannau dysgu rhaglenni. Rhaid i'r deilliannau gael eu rhifo yn olynol.) 

1. Gwybodaeth a 

Dealltwriaeth 

1. 

2. Sgiliau Pwnc-

benodol 

  

3. Sgiliau Gwybyddol 
(meddwl) 

  

4. Sgiliau Allweddol   

  

Gan ddefnyddio'r templed isod i fapio deilliannau dysgu'r rhaglen i'r 
 Modiwlau craidd/gorfodol. (Os cynhwysir modiwlau dewisol, yna 

dylid eu grwpio gyda'i gilydd ar wahân). Rhaid i'r Deilliannau Dysgu 
gael eu bodloni gan y modiwlau gorfodol craidd ym mlynyddoedd 2 a 

3. 

 

 
Cwblhewch fap cwricwlwm isod 

Cod y 

Modiwl 
Deilliannau Dysgu’r Rhaglen  

  1 2 3 4 5 6 7 8 Etc         

XXX-1111                           

XXX-1112                           

XXX-2114                           

XXX-2115                           

XXX-3116                           

Etc.                           

 

Strategaethau a 
Dulliau Addysgu a 

Dysgu 

Ar gyfer y flwyddyn astudio, darperwch god y 

modiwlau gan ddefnyddio pob dull   

                            

Darlithoedd                           

Seminarau                           

Tiwtorialau                           

Gwaith grŵp                           

Gwaith labordy                           

Astudiaeth maes                           

Ymarfer cyfrifiadurol                           
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Hunanastudiaeth                           

Lleoliadau gwaith                           

Nodwch eraill fel sy'n 
briodol... 

                          

  

Dulliau Asesu 
Ar gyfer y flwyddyn astudio, darperwch god y 
modiwlau gan ddefnyddio pob dull   

  1 2 3 4                 
  

Arholiad heb ei weld                           

Traethawd                           

Adroddiad                           

Poster                            

Cyflwyniad                           

Adolygiad o lyfr                           

Prawf dosbarth                           

Cwestiynau 
amlddewis 

                        
  

Nodwch eraill fel sy'n 
briodol... 

                        
  

   
  

10. A.  Rhestr o fodiwlau ym mhob semester o'r cynllun. Os bwriedir 
addysgu carfannau lluosog, nodwch yr amserlen ar gyfer dysgu pob un. Os yw 
partner yn gyfrifol am unrhyw addysgu, rhaid nodi hyn. 

Cod Teitl Gwerth 
Credyd 

Craidd  Semester 
cyflwyno 

Newydd  
Gorfodol Rhagofyniad 

Dewisol Cydofyniad 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Cyfanswm Credydau     
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10.  C.  Cymwysterau Ymadael   

1. Teitl Llawn y Cymhwyster: 
(e.e Cert HE neu PG Cert) 
  

Rhestr o fodiwlau a gwblhawyd yn llwyddiannus i gyflawni'r cymhwyster 
ymadael   

Cod y 
Modiwl 

Teitl y Modiwl Gwerth 
Credyd 

      

      

      

Cyfanswm Credydau   

2. Teitl Llawn y Cymhwyster: 

(e.e. Dip HE neu PG Dip) 
  

Rhestr o fodiwlau a gwblhawyd yn llwyddiannus i gyflawni'r cymhwyster 

ymadael   

      

      

      

Cyfanswm Credydau   

  

1. Meini Prawf 

Derbyn 
Myfyrwyr  

   

  

2. Rheoliadau 
asesu 

Asesir y rhaglen yn unol â rheoliadau a chodau ymarfer y 
Brifysgol. 
  

3. Cyflogadwyedd 
myfyrwyr a’u 

cyfleoedd gyrfa 

   

4. Darpariaeth 

Gynhwysol i 
Fyfyrwyr Anabl 
(Cod 11)  

Sut y rhoddir sylw i anghenion yr holl fyfyrwyr, gan 

gynnwys y rhai hynny ag anableddau ac anawsterau dysgu 
penodol.  
  

  

  

  

Adran C.  Disgrifiad Rhaglen HEAR  

A yw’r radd hon ar gael fel gradd rhyngosod? Y/N 

A yw’r radd hon ar gael 'gyda Phrofiad Rhyngwladol'? Y/N 

Disgrifiad Anrhydedd Sengl (Uchafswm o 550 gair) 
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Disgrifiad Prif Bwnc Anrhydedd  (Uchafswm o 400 gair) 

Mae’r disgrifiad hwn yn gymwys i [nodwch y ‘prif’ bwnc] gyda: [rhestrwch isbynciau]. 

Disgrifiad Cydanrhydedd (Uchafswm o 275 gair neu 180 ar gyfer 3 rhaglen radd) 

Mae’r disgrifiad hwn yn gymwys i [nodwch y pwnc] a: [rhestrwch gyd-bynciau]. 

Disgrifiad Is-bwnc Anrhydedd  (Uchafswm o 150 gair) 

Mae’r disgrifiad hwn yn gymwys i bwnc arall gyda [nodwch y pwnc] lle mae [nodwch 

y pwnc] yn is-bwnc gyda [rhestrwch y prif bynciau]. 

Disgrifiad Meistr Hyfforddedig (Uchafswm o 550 gair) 

  

  

Adran D.  Awdurdodi  

Llofnod  

Pennaeth yr 
Ysgol  

  Dyddiad   

Llofnod 

Cyfarwyddwr 
Addysgu a 

Dysgu'r Coleg 

  Dyddiad   

Llofnod Deon 

y Coleg  

  Dyddiad   

Sylwadau gan y Myfyriwr Aseswr  
Manylwch sut oeddech chi'n rhan o gynllunio'r rhaglen hon a disgrifiwch unrhyw 

addasiadau a wnaed o ganlyniad i'ch cyfraniad.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Llofnod y Myfyriwr Aseswr: 
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Atodiad 3 

CAIS I AILENWI 

CYNLLUN ASTUDIO  

 

 

 

Mae angen cymeradwyaeth y Dirprwy Is-ganghellor, Addysgu a Dysgu ar gyfer unrhyw 
gais i ailenwi cynllun astudio. Rhaid llenwi'r ffurflen hon a'i chyflwyno i'r Tîm Sicrhau 

Ansawdd a Dilysu a fydd wedyn yn prosesu'r cais. Am wybodaeth weithdrefnol lawn, 
gweler: https://www.bangor.ac.uk/quality/course/valid.php.en 

Os yw'r cynllun yn cynnwys dwy ysgol neu fwy (e.e. gradd israddedig cydanrhydedd neu 
anrhydedd cyfun) mae'n rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi gan y ddau Bennaeth Ysgol. 
 

Rhaid dychwelyd y ffurflen hon i’r Tîm Sicrhau Ansawdd a Dilysu. 

9. Teitl y Rhaglen 
Yn Saesneg:  

Yn Gymraeg:    

10. Lefel y cymhwyster: 

 

e.e. BA, MSc, Cert HE, PG Dip  
 
                                     

11. Cod Rhaglen   

12. Cod UCAS (os yw'n 

berthnasol): 
 

13. Teitl Newydd Arfaethedig: 

 
 

14. Sail resymegol: 

 
 

15. A yw'r newid hwn yn golygu 

newid yn y cwricwlwm?  

 
YDY                             NAC YDY          
(marciwch fel sy'n briodol) 

 
Os YDY, rhowch fanylion y newidiadau sydd eu hangen: 
 

16. Dyddiad y mae'r teitl 
newydd arfaethedig i'w 
gynnig:  

 

(Mis Medi'r Flwyddyn Academaidd ddilynol fel rheol) 
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17. Derbyniadau 

A oes unrhyw gynigion 
cadw, neu unrhyw 

geisiadau a dderbyniwyd 
nad oes penderfyniadau 
wedi'u gwneud yn eu cylch 

hyd yma?   

Rhestrwch niferoedd cyfredol yr 
ymgeiswyr ar wahanol gamau'r broses 

dderbyniadau 

UF  

CF  

UI  

CI  

Yn disgwyl 

penderfyniad  

 

 

Mae'r Ysgol yn gyfrifol am ymdrin â'r holl ymgeiswyr drwy'r system y cyfeirir ati 
yn 9. uchod, fel y manylir yn y weithdrefn: 
https://www.bangor.ac.uk/quality/course/valid.php.en 

18. Enw’r Ysgol: 
 

 
 

 

Llofnod Pennaeth yr Ysgol: 

Dyddiad: 

19. A ymgynghorwyd ag 
Ysgolion/Colegau eraill? 

Enw’r Ysgol: 

Llofnod Pennaeth yr Ysgol: 

20. Dirprwy Is-ganghellor  
Llofnod: 

Dyddiad: 
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Atodiad 4 

CAIS I  

ATAL CYNLLUN ASTUDIO DROS DRO / DIRWYN 

CYNLLUN ASTUDIO I BEN 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen cymeradwyaeth y Dirprwy Is-Ganghellor, Addysgu a Dysgu ar gyfer 
unrhyw gais i atal cynllun astudio dro / dirwyn cynllun astudio i ben. Rhaid llenwi'r 
ffurflen hon a'i chyflwyno i'r Tîm Sicrhau Ansawdd a Dilysu a fydd yn prosesu'r cais. 

Am wybodaeth weithdrefnol lawn, gweler: 
https://www.bangor.ac.uk/quality/course/valid.php.en 

Ni chaniateir cymeradwyo cais i atal rhaglen dros dro / dirwyn rhaglen i ben heb 
reswm digonol os yw'r rhaglen wedi'i chyhoeddi mewn prosbectws cyfredol. 

Os yw'r cynllun yn cynnwys dwy ysgol neu fwy (e.e. gradd israddedig cydanrhydedd 
neu anrhydedd cyfun) yna mae'n rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi gan y ddau 
Bennaeth Ysgol. 

Rhaid dychwelyd y ffurflen hon i’r Tîm Sicrhau Ansawdd a Dilysu. 

21. Teitl y rhaglen 
Yn Saesneg:  

Yn Gymraeg:    

22. Lefel y cymhwyster: 

e.e. BA, MSc, Cert HE, PG Dip 

         
                             

23. Cod Rhaglen   

24. Cod UCAS (os yw'n 
berthnasol): 

 

25. Pwyntiau ymadael:  

26. Mae'r cynllun astudio 

hwn i'w: 

  ATAL AM ____ BLWYDDYN 

  DIRWYN I BEN                                                 
(marciwch fel sy'n briodol) 

27. Y dyddiad arfaethedig 
i weithredu hynny: 

 

28. Sail resymegol:  



Cod 08: 2021 Fersiwn 1.1 

42 
 

29. Derbyniadau 

A oes unrhyw 
gynigion cadw, neu 
unrhyw geisiadau a 

dderbyniwyd nad oes 
penderfyniadau 

wedi'u gwneud yn eu 
cylch hyd yma?   

Rhestrwch niferoedd cyfredol yr 
ymgeiswyr ar wahanol gamau'r broses 

dderbyniadau 

UF  

CF  

UI  

CI  

Yn disgwyl 

penderfyniad  

 

 

30. Nodwch unrhyw 
fodiwlau na fyddant 

yn cael eu cynnig 
mwyach: 

 

 

31. Prosbectws/Deunydd 

marchnata: 

(Nodwch ym mha brosbectws/deunydd marchnata y 

mae'r rhaglen wedi'i chynnwys.) 

 

32. Enw’r ysgol: 
 

 

 

Mae'r Ysgol yn gyfrifol am ymdrin â'r holl ymgeiswyr drwy'r system y 
cyfeirir ati yn 9. uchod, fel y manylir yn y weithdrefn: 
https://www.bangor.ac.uk/quality/course/valid.php.en 

33. Enw'r aelod o staff y 

Coleg/Ysgol sy'n 
gyfrifol am ymdrin ag 

ymgeiswyr presennol: 

 

34.  
Llofnod Pennaeth yr Ysgol: 

Dyddiad: 

35. A ymgynghorwyd ag 
Ysgolion/Colegau 

eraill? 

 DO       NADDO   

Enw’r ysgol: 

Llofnod Pennaeth yr Ysgol: 

36. Dirprwy Is-
ganghellor 

Llofnod: 

Dyddiad: 
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Atodiad 5  

Canllawiau i Arbenigwyr Pwnc Allanol ar Baneli Cymeradwyo  

1. Rhagarweiniad  

Mae’r brifysgol wedi ei rhannu’n Golegau sy’n cynrychioli’r prif raniadau pynciau. Mae rhai 
colegau wedi eu rhannu ymhellach yn ysgolion academaidd sy’n cynrychioli meysydd pwnc 

penodol. 

Cyflwynir mwyafrif y cyrsiau mewn ysgolion ond mae pwyslais cynyddol ar ddarpariaeth ar 

draws ysgolion, yn enwedig mewn cyrsiau amlddisgyblaethol. Mae addysgu a dysgu yn y 
brifysgol dan oruchwyliaeth y Dirprwy Is-ganghellor (Addysgu a Dysgu) a’r Grŵp Tasg 
Addysgu a Dysgu. Mae sicrhau ansawdd a dilysu’n gyfrifoldeb i’r Grŵp Tasg Sicrhau 

Ansawdd a Dilysu sy’n adrodd i’r Grŵp Tasg Addysgu a Dysgu. 

2. Trefniadau Sicrhau Ansawdd a Dilysu 

Disgrifir yn fanwl yng nghorff y cod ymarfer hwn drefniadau cymeradwyo rhaglenni a 
modiwlau a threfniadau monitro sicrhau ansawdd arferol. I grynhoi, mae’r holl raglenni a 

modiwlau wedi eu cymeradwyo gan drefniadau a gydlynir yn ganolog dan oruchwyliaeth y 
Grŵp Tasg Addysgu a Dysgu. Caiff pob rhaglen ei monitro’n flynyddol (trwy ffurflenni 
QA1), felly hefyd pob modiwl (trwy ffurflenni QA2). Ysgolion eu hunain sy’n craffu ar 

ffurflenni QA2 ond caiff yr holl ffurflenni QA1 eu monitro’n ganolog, a lle bo angen, 
adroddir am faterion sy’n peri pryder i’r Grŵp Tasg Addysgu a Dysgu. Rhaid rhoi sylw i 

sylwadau arholwyr allanol, a benodir ar gyfer pob rhaglen (neu grŵp o raglenni) trwy 
gyfrwng y ffurflenni QA1. 

Rhaid ail-ddilysu pob Rhaglen yn achlysurol a rhaid cynnal archwiliad ansawdd mewnol 
rheolaidd ym mhob ysgol. 

3. Cymeradwyo ac Ail-ddilysu Rhaglenni 

Mae arbenigwyr pwnc allanol yn rhan annatod o’r broses gymeradwyo ac ail-ddilysu. Fel 
aelod o’r panel cymeradwyo, bydd arbenigwr pwnc allanol yn derbyn manyleb rhaglen 

lawn a modiwlau aliniedig (fel y disgrifir yn Atodiad 2). Disgwylir i’r arbenigwr pwnc allanol 
wneud y canlynol: 

 Rhoi sylwadau cyffredinol ar y modiwlau sy’n rhan o’r rhaglen. 

 Cyfrannu at gasgliadau’r panel ynglŷn â chymeradwyo'r rhaglen (neu beidio). 

 Ysgrifennu adroddiad ar y cwrs (gan ddefnyddio’r proforma a ddarperir) a 

chynnwys unrhyw faterion eraill y mae angen i’r brifysgol roi sylw iddynt. 

4. Y Digwyddiad Dilysu 

Disgrifir cyfansoddiad y panel cymeradwyo yn y cod ymarfer. Bydd pob digwyddiad yn 

dilyn y drefn ganlynol fel rheol: 

 a) Rhagarweiniad 

 b) Crynodeb gan yr ysgol sy’n cyflwyno  

 c) Sylwadau cryno gan yr arbenigwr pwnc allanol  

 d) Sylwadau cryno gan aelodau’r panel 

 e) Adolygiad manwl o ddogfennau a modiwlau’r rhaglen 

 f) Casgliadau 
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Atodiad 6 

Deilliannau Dysgu 

Mae cynllunio modiwl yn cynnwys pennu deilliannau dysgu, asesu i ba raddau y 
cyflawnwyd y deilliannau hynny, y cynnwys pynciol, strategaethau addysgu a dysgu a 
gwerthuso’r modiwl. Disgwylir mai deilliannau dysgu fydd yr ystyriaeth gyntaf wrth 

gynllunio modiwl. Unwaith y cytunir arnynt, yna disgwylir y bydd penderfyniadau eraill 
ynglŷn ag asesiadau myfyrwyr, cynnwys a strategaethau dysgu yn dilyn. 

1 Beth yw deilliannau dysgu? 

 Mae llunio deilliannau dysgu’n rhan o ddull cynllunio cwrs sydd:  

 Yn cymryd disgrifiad o’r hyn a ddisgwylir gan fyfyriwr llwyddiannus fel man cychwyn 

wrth gynllunio rhaglen neu fodiwl. 

 Yn disgrifio rhaglen radd neu fodiwl yn nhermau’r hyn y mae disgwyl i fyfyriwr ei 
wybod, ei ddeall a gallu ei wneud ar ddiwedd modiwl (deilliant), yn hytrach na 

disgrifiad cyffredinol o'r hyn y mae'r darlithydd yn ei fwriadu (amcanion). 

 Yn ei gwneud yn ofynnol i asesu myfyrwyr unigol er mwyn gwybod a gyflawnwyd y 

deilliannau dysgu ai peidio. 

 Yn arwain at, neu’n cyfannu â phenderfyniadau ynghylch cynnwys cwrs priodol a 

strategaethau a gweithgareddau addysgu a dysgu. 

 Yn ei gwneud yn ofynnol i fonitro er mwyn adolygu priodoldeb y deilliannau dysgu.  

Dylid ail-werthuso’r deilliannau dysgu bob blwyddyn. 

2 Beth yw’r cyfiawnhad addysgol a hawlir dros ddeilliannau dysgu? 

 Bydd myfyrwyr yn deall yn eglur yr hyn a ddisgwylir ganddynt. Byddant yn gallu 

gwneud penderfyniadau mwy gwybodus ynglŷn â dilyn rhaglenni/modiwlau 
penodol. Mae deilliannau dysgu yn annog dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y 

myfyriwr. 

 Bydd myfyrwyr yn gallu monitro eu cynnydd dysgu eu hunain yn fwy effeithiol. 

 Bydd cyflogwyr yn gwybod hefyd beth y mae myfyrwyr wedi ei gyflawni. Pan fo 
credydau'n cael eu trosglwyddo, mae dysgu blaenorol yn ‘amlwg’.  

 Nid asesu sy'n llywio cynnwys modiwl. Mae’r asesu’n seiliedig ar ddeilliannau dysgu. 

Yna mae'n haws penderfynu a yw dulliau asesu'r cwrs/modiwl yn briodol ac yn 
ddigonol h.y. a ydynt yn darparu tystiolaeth bod y deilliannau dysgu wedi eu 
cyflawni? Mae hyn hefyd yn cynorthwyo gyda'r gwaith o werthuso a sicrhau 

ansawdd h.y. a yw'r myfyrwyr ar y cwrs hwn yn cyflawni'r deilliannau dysgu a 
fwriadwyd? 

 Gall fod mwy o gysondeb safonau ar draws modiwlau. 

 Mae pennu a chyfiawnhau deilliannau dysgu cwrs neu fodiwl yn annog darlithwyr i 

feddwl yn adfyfyriol. 

3 Dylai deilliannau dysgu: 

 Fod wedi eu hysgrifennu fel targedau trothwy h.y. yr hyn y bydd disgwyl i bob 

myfyriwr sy'n llwyddo yn y modiwl ei gyflawni yn unol â'r deilliannau a ddisgrifir. 

 Fod wedi eu hysgrifennu mewn modd sy'n hwylus i fyfyrwyr ac yn ddealladwy i 

gyflogwyr. 
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 Fod wedi eu seilio ar lefel benodol (e.e. gwahanol ddeilliannau a ddisgwylir ar 
lefelau 4, 5, 6 a 7).  

 Yn dangos cynnydd trwy'r lefelau trwy bennu deilliannau mwy llym a heriol, ac/neu 

ddeilliannau dysgu ychwanegol ar gyfer lefelau dilynol. 

 Yn arwain at benderfyniadau ynglŷn â dulliau asesu. 

 Yn arwain at benderfyniadau ynghylch cynnwys pwnc, adnoddau, strategaethau a 
gweithgareddau addysgu a dysgu (seminarau, darlithoedd a gwaith labordy, rhoi 

cyflwyniad llafar). 

Bydd meini prawf barnu perfformiad uwchlaw’r trothwy, megis dyfarnu dosbarth 

cyntaf, 2i, 2ii a 3ydd, ar wahân i ddeilliannau dysgu. 

Yn dibynnu ar y modiwl, gall deilliannau dysgu ymwneud â gwybodaeth, dealltwriaeth, 
cymhwyso, dadansoddi, dehongli, synthesis, gwerthuso, cysyniadau, galluoedd, sgiliau, 

sgiliau trosglwyddadwy, agweddau ac ati.  

Bydd rhai deilliannau dysgu’n bwnc-benodol, gall rhai fod yn ddeilliannau generig (e.e. 

fe’u disgwylir gan bob myfyriwr sy'n graddio) gall rhai fod yn sgiliau bywyd/sgiliau 
trosglwyddadwy/sgiliau personol (e.e. sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, hunan-werthuso, 

datrys problemau, rhifedd, llythrennedd, TGCh etc.)  

    Gall deilliannau dysgu gwahanol fodiwlau orgyffwrdd. Dylid ystyried modiwlau fel 
rhywbeth sy’n creu cyfanwaith integreiddiol fel bod cwrs yn arwain at ddeilliannau 

dysgu 'macro' cyffredinol i fyfyrwyr. Nodir deilliannau dysgu ‘macro’ o’r fath ym 
manyleb y rhaglen. 

4 Enghreifftiau o ddeilliannau dysgu 

Ar ôl cwblhau’r modiwl hwn yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu 

gwneud y canlynol:  

 Gwerthuso’n feirniadol ddefnydd awdur penodol o ddelweddau. 

 Dadansoddi natur a chyfyngiadau segmentu’r farchnad.  

 Dangos dealltwriaeth o’r rhesymau pam y beirniadwyd esboniadau crefyddol ar 

esblygiad. 

 Asesu agweddau cadarnhaol a negyddol ar bolisi’r llywodraeth ar bensiynau i bobl 
dros oed ymddeol. 

 Cyflwyno sgwrs 10 munud yn hyderus ac yn fedrus.  

 Dangos sut i harmoneiddio emyn-dôn. 

 Defnyddio gwybodaeth o x mewn arbrawf penodol. 

 Mesur pwysedd gwaed, mewnbwn ocsigen a chyfradd curiad calon claf.  

 Dangos sgiliau wrth grynhoi a chyflwyno data busnes cwmni mawr.  

5 Sut mae llunio deilliannau dysgu 

 (i)  Un awgrym yw bod deilliannau dysgu’n dechrau gyda’r ymadrodd: “Ar ôl 
cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:” 

 (ii)  Yna rhaid penderfynu pa ddeilliannau yn nhermau gwybodaeth myfyrwyr, 
dangos dealltwriaeth, hyfedredd neu allu, a sgiliau trosglwyddadwy y dylai’r 
holl fyfyrwyr eu cyflawni trwy gwblhau'r modiwl. Beth a ddatblygir ymhlith 
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myfyrwyr ar y modiwl hwn? Sut byddant wedi newid o ganlyniad i’r modiwl 
hwn?   

  Pa drothwy lefel perfformiad a ddisgwylir er mwyn llwyddo yn y 
modiwl/rhaglen?   

 Disgrifiwch lefel y deilliant yn eglur, oherwydd bydd yn bwysig dangos 

cynnydd o'r naill lefel i'r llall. 

 Dylai deilliant dysgu ddechrau gyda berf. Dyma rai berfau a ddefnyddir ar 

ddechrau deilliannau dysgu:  

 asesu, gwerthuso, gwerthuso’n feirniadol, dadansoddi, dadlau, 
dehongli, archwilio, deall, trafod, casglu, meddwl yn feirniadol, 

arddangos barn gytbwys, gwerthfawrogi, gwahaniaethu, barnu, 
egluro, arfarnu, arddangos, crynhoi, defnyddio, ymchwilio, datrys, 

amcangyfrif, cymhwyso, cymharu, cyferbynnu, rhagfynegi, cyfrifo, 
datblygu, cynllunio, profi, penderfynu, creu, darganfod, datblygu 

hyfedredd. 

 Yn aml mae'n rhaid i ni ychwanegu’r cyd-destun lle cyflawnir y deilliant dysgu.  
Er enghraifft, wrth ysgrifennu ‘arddangos sgiliau tîm’ bydd angen sôn yn 

benodol am waith tîm mewn labordy bioleg, gwaith maes coedwigaeth neu 
broject archeolegol. 

 (iii) Yna rhaid cysylltu pob deilliant dysgu ag asesiad penodol. Weithiau asesir 
gwahanol ddeilliannau dysgu gyda’i gilydd (e.e. trwy broject neu draethawd 

hir). O bryd i’w gilydd, gellir asesu deilliant dysgu fwy nag unwaith (e.e. 
‘meddwl yn feirniadol’ trwy draethawd ac arholiad).  

 Gofynnwch i chi eich hun sut y byddwch yn gwybod bod myfyrwyr wedi 

cyflawni'r deilliannau hyn. Ydy’r dyfeisiadau asesu’n addas? 

 (iv) Gwnewch yn siŵr bod y cynnwys pwnc a strategaethau dysgu ac addysgu'r 

modiwl wedi eu cynllunio er mwyn helpu i gyflawni'r deilliannau dysgu hynny.   
Lle bo modd dangoswch y cysylltiadau yn nogfennau’r modiwl rhwng 
deilliannau dysgu a chynnwys pwnc a strategaethau dysgu ac addysgu. 

6 Defnyddio nodau ac amcanion i lunio deilliannau dysgu.   

 Yn aml bydd gan fodiwlau nodau cyffredinol a deilliannau dysgu mwy penodol.  

Mae modiwlau gyda deilliannau dysgu'n gwahaniaethu oddi wrth rai gyda nodau 
mewn dwy brif ffordd. Yn gyntaf, mae tuedd i fynegi nodau mewn termau braidd yn 

gyffredinol, generig, ‘macro’ (e.e. datblygu hoffter mawr o Shakespeare; 
gwerthfawrogi cysyniad esblygiad). Mae deilliannau dysgu’n datgan yn fwy penodol 
yr hyn a ddisgwylir gan y myfyriwr. Enghreifftiau nodweddiadol: 

Nod:  deall sut y cynllunnir ac y llunnir holiaduron 

Deilliannau: gallu:  

 dadansoddi holiadur penodol yn feirniadol; 

  llunio holiadur heb ddiffygion cynllunio o bwys; 

  dangos dealltwriaeth o ddilyniant llunio holiadur. 

Nod:   dysgu amrywiaeth o sgiliau ymarferol biocemegol craidd 
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Deilliannau: gallu: 

  mesur cyfradd adwaith a gatalysir gan ensym; 

  profi crynodiadau protein a glwcos; 

  llunio a defnyddio cromliniau graddnodi; 

  gwahaniaethu rhwng ymarfer dadansoddi da a gwael. 

7  Rhybuddion Iechyd Addysgol:  

 (i)  Gochelwch rhag diraddio deilliannau dysgu er mwyn gwneud y gwaith asesu’n 

hawdd. Gall creadigrwydd, gwreiddioldeb, y gallu i syntheseiddio deunydd 
cymhleth a meddwl yn feirniadol, er enghraifft, fod yn ddeilliannau pwysig i 
fodiwl. Rhaid i ni beidio â rhoi gormod o bwys ar elfennau sy'n haws eu mesur 

a'u diffinio'n union.  

 (ii)  Mae proses modiwl, y teithiau darganfod yn bwysig iawn - nid deilliannau a 

chynhyrchion yn unig.  

 (iii)  Ni ellir rhagfynegi bob tro sut brofiad a gaiff myfyrwyr mewn modiwl. Ni allwn 

ragweld bob tro'r hyn y bydd myfyrwyr unigol yn ei ddysgu o fodiwl. Mae’r 
annisgwyl a’r digymell yn bwysig mewn profiadau dysgu o ansawdd da. 

 (iv)  Mae fframwaith unrhyw raglen prifysgol yn hynod gymhleth, gwerthfawr ac yn 

destun trafod. Rhaid ailasesu deilliannau dysgu’n feirniadol bob blwyddyn er 
mwyn gwella’r modiwl.  
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Atodiad 7 

Meini Prawf Cyffredinol Marcio Modiwlau 

Mae'r meini prawf ffurflenni cymeradwyo modiwl hyn yn rhoi arweiniad i ysgolion ynglŷn 
â'r hyn sy'n rhaid ei gynnwys fel meini prawf marcio wrth gyflwyno modiwl newydd i'w 
gymeradwyo. Bwriedir y meini prawf hyn fel safonau 'sylfaenol' cyffredinol. Anogir ysgolion 

i addasu'r meini prawf er mwyn eu cysylltu mor agos â phosib ag asesiadau neilltuol. Er 
enghraifft, mewn modiwl gydag arholiad a chyflwyniad llafar, mae'n ymarfer da darparu 

meini prawf ar gyfer y ddau fath o asesiad. Nid oes angen i'r meini prawf fod mor fanwl â'r 
meini prawf a gyhoeddir yn y llawlyfr myfyrwyr/amlinelliadau modiwl ar-lein ond gall 
ysgolion ddewis cyflwyno meini prawf cyrhaeddiad modiwl yn y ffurflen fodiwl newydd. 

 

Rhagorol (Gradd A) 

Mae'r gwaith yn dangos gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl, sy'n adlewyrchu 
astudiaeth gefndirol helaeth. Mae'r gwaith yn hynod bwrpasol, wedi ei strwythuro'n dda, 

wedi ei gyflwyno'n rhesymegol, a chefnogir y dadleuon. Mae'r gwaith yn cynnwys dehongli 
gwreiddiol a datblygir cysylltiadau newydd rhwng pynciau. Mae safon cyflwyno'r gwaith yn 
uchel gyda chyfathrebu cywir a dim gwallau ffeithiol neu gyfrifiannol.  

 
Da (Gradd B) 

Mae'r gwaith yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn ond gyda rhai cyfyngiadau.  
Ceir tystiolaeth o astudio cefndirol. Mae strwythur pendant a rhesymegol i'r gwaith ond 

mae rhai gwendidau yn y ffordd y cyflwynir dadleuon. Ceir rhywfaint o ddehongli 
gwreiddiol a dangos cysylltiadau rhwng pynciau. Mae'r gwaith wedi ei gyflwyno'n ofalus 
gyda chyfathrebu cywir ac ychydig iawn o wallau ffeithiol neu gyfrifiannol.  

 
Llwyddo (Gradd C neu D ar Lefel 4-6: Gradd C ar Lefel 7) 

Mae'r gwaith yn dangos gwybodaeth am feysydd/egwyddorion allweddol yn unig ac 
ychydig o dystiolaeth sydd o wreiddioldeb neu o astudiaeth gefndirol. Mae'r gwaith yn 
cynnwys peth deunydd amherthnasol a gwendidau yn ei strwythur. Cyflwynir dadleuon 

ond nid oes dim cydlyniad rhyngddynt. Mae'r gwaith yn cynnwys gwallau ffeithiol 
/cyfrifiannol gyda fawr ddim tystiolaeth o ddatrys problemau. Mae gwendidau yn safon y 

cyflwyniad a'i gywirdeb. 
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Atodiad 8 

Fframwaith Asesu Prifysgol Bangor 

 

1. Rhagarweiniad 

Mae asesu effeithiol yn hollbwysig, nid yn unig fel ffordd o fesur cyflawni deilliannau 

dysgu'n effeithiol, ond hefyd fel ffordd o gyfoethogi'r profiad dysgu. Mae asesu'n ganolog i 
fywyd academaidd myfyrwyr, ac mae tystiolaeth yn awgrymru y bydd myfyrwyr yn aml yn 

seilio dewisiadau modiwlau ar y dulliau asesu a ddefnyddir.   

 
Lluniwyd y Fframwaith hwn mewn ymgynghoriad ag ystod o bobl sy'n ymwneud ag 

addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Bangor, yn cynnwys myfyrwyr. Bwriedir iddo gael ei 
ddefnyddio gan arweinwyr rhaglenni a modiwlau, yn gweithio mewn partneriaeth â 

myfyrwyr, wrth gynllunio ac adolygu dulliau asesu. Mae'r fframwaith yn cynnwys 
egwyddorion cyffredinol i'w cymryd i ystyriaeth, yn ogystal â chanllawiau'n ymwneud â 

baich gwaith asesu, a chywerthoedd ar gyfer gwahanol fathau o asesu.  

 
2. Egwyddorion Asesu 

Dylid cymryd yr egwyddorion a ganlyn i ystyriaeth wrth gynllunio a gweithredu asesiad:  

 

1. Yn unol â Chod Ymarfer Cymeradwyo, Monitro ac Adolygu Rhaglenni (Cod 08) y 
brifysgol, dylai asesu ar gyfer rhaglenni newydd, a rhaglenni a gyflwynir i'w 

hailddilysu, gael ei ddatblygu mewn partneriaeth a myfyrwyr.  

 
2. Mae ymgynghori â myfyrwyr yn hanfodol cyn cyflwyno unrhyw newidiadau i asesu.  

Wrth adolygu effeithiolrwydd dulliau asesu, dylid ceisio adborth myfyrwyr a'i 
gymryd i ystyriaeth, yn cynnwys data a gasglwyd drwy werthusiadau modiwlau.  

 
3. Dylid cymryd camau i sicrhau cydlynu asesu ar lefel rhaglen, er mwyn sicrhau 

cydbwysedd priodol ac amrywiaeth. Dylid cydnabod bod yna berygl o amrywiaeth 

annigonol, neu anghysonderau rhwng rhaglenni, os gwneir penderfyniadau ar lefel 
modiwl yn unig. Yn ogystal, os sicrheir amrywiaeth priodol o asesu i fyfyrwyr ar 

draws rhaglen, yna byddant yn fwy tebygol o seilio dewisiadau modiwlau ar 
gynnwys yn hytrach na'r asesu.  

 
4. Dylai asesu fod yn deg a chynhwysol. Wrth sicrhau cydbwysedd ac amrywiaeth, 

dylid cydnabod bod gwahanol fyfyrwyr yn perfformio'n well mewn rhai mathau o 

asesiadau nag eraill. Wrth gynllunio asesiadau dylid cymryd i ystyriaeth anghenion 
yr holl fyfyrwyr, yn cynnwys myfyrwyr gydag anableddau ac anawsterau dysgu.  

Dylai canlyniadau asesu gael eu monitro'n rheolaidd i sicrhau na roddir unrhyw 
grwpiau neilltuol o fyfyrwyr dan anfantais.  

 
5. Dylai pob modiwl gael mwy nag un asesiad fel rheol, beth bynnag fo'i werth credyd 

ac, yn arbennig, dylid osgoi arholiad sy'n werth 100% o'r asesiad drwodd a thro.  

Fel canllaw, dylai modiwlau gael rhwng dau a phedwar o asesiadau, yn dibynnu ar 
eu gwerth credyd. Gellir cael eithriadau; er enghraifft, modiwlau traethawd hir, neu 
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fodiwlau lle disgwylir i fyfyrwyr lunio portffolio, neu gyflawni cyfres o ymarferion 
cysylltiedig.  

 
6. Dylid cynllunio asesu i ennyn cyfraniad myfyrwyr a dal gafael ar fyfyrwyr. Dylid cael 

cydbwysedd o asesu ffurfiannol ac adolygol mewn rhaglenni. Dylai baich gwaith 

asesu fod yn gytbwys ar draws y flwyddyn academaidd, a dylid ei gydlynu ar lefel y 
rhaglen - gan gymryd adborth myfyrwyr i ystyriaeth - er mwyn osgoi cael nifer o 

ddyddiadau cyflwyno yn agos at ei gilydd. Dylai asesu fod yn gyfadferadwy cyn 
belled ag y bo modd.  

 

7. Dylai asesu fod yn briodol o heriol a dylai adlewyrchu'r lefel astudio fesul cam.  
Dylid cymryd gofal neilltuol i sicrhau bod yr asesu'n mesur yn ddilys gyrhaeddiad 

myfyrwyr yn y deilliannau dysgu perthnasol, a'i fod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos 
y cyrhaeddiad hwnnw i'r lefel uchaf bosib.  

 
8. Dylai asesu fod yn effeithlon. Mae gor-asesu'n annog dysgu arwynebol ac yn rhoi 

baich gwaith diangen ar fyfyrwyr a staff. Ni ddylai deilliannau dysgu gael eu hasesu 

dro ar ôl tro o fewn modiwl. Yn ogystal, dylai'r ymdrech a ddisgwylir gan fyfyrwyr ar 
gyfer asesiad penodol adlewyrhcu'n ddilys y pwysoliad a roddir iddo. Yn arbennig, 

mae perygl y gall tasgau gyda phwysoliad isel gymryd gormod o ymdrech i'w 
cyflawni.  

 
9. Gall asesu cyfoedion gael ei ddefnyddio lle bo'n briodol, yn arbennig fel dull o asesu 

ffurfiannol. Mae asesu gwaith eu cyfoedion yn galluogi myfyrwyr i ddeall meini 

prawf marcio a'u cymhwyso at waith eraill, a thrwy hynny gynorthwyo eu hunain i 
ddysgu bod yn adfyfyriol a gwrthrychol ynglŷn â'u gwaith eu hunain.  

 
10. Gall asesu gan grŵp gael ei ddefnyddio lle bo'n briodol, ond pan gaiff ei 

ddefnyddio, dylai myfyrwyr gael eu graddio'n unigol lle bo'n bosib.   

 
11. Dylid darparu meini prawf marcio pwnc-benodol i fyfyrwyr, sy'n gymwys i'r dull 

asesu a ddefnyddir.  

 

12. Rhaid darparu adborth o fewn pedair wythnos waith, a chyn belled ag y bo modd 
cyn dyddiad cyflwyno unrhyw asesiad dilynol cysylltiedig. Bydd hyn yn sicrhau y ceir 
y budd mwyaf o'r adborth. Lle bo modd, dylid rhoi dyddiad adborth i fyfyrwyr cyn 

iddynt gyflwyno asesiad. Yn achos arholiadau, dylid darparu adborth yn y semester 
dilynol.  

 
13. Dylai adborth fod mor adeiladol a chalonogol a phosibl. Dylai egluro sail y radd a 

ddyfarnwyd, a dylai egluro sut y gellid gwneud gwelliannau. Dylid ystyried adborth 
fel deialog parhaus rhwng myfyrwyr a marcwyr, a dylid defnyddio amrywiaeth o 
ddulliau - er enghraifft dan arweiniad cyfoedion, un-i-un, adborth grŵp etc.  

 
14. Dylai asesu gael ei gynllunio i leihau risg llên-ladrad ac ymarfer annheg cyn belled 

ag y bo modd.  
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3. Baich Gwaith Asesu a Chanllawiau Cywerthedd  

Er mwyn gweithredu'r egwyddorion uchod, dylai'r rhai sy'n cynllunio modiwlau a rhaglenni 
gymryd camau i sicrhau bod y baich gwaith asesu'n briodol, ac yn dod o fewn yr hyn a 
ystyrir yn dderbyniol gan reoliadau Prifysgol Bangor.  

 
Fel canllaw, awgrymir fel man cychwyn y dylid rhoi amser ymdrech tybiannol o 2-2.5 

awr fesul credyd1 i asesu.  

 
Yn achos dulliau asesu traddodiadol gellid trosi hyn yn 200-250 gair y credyd (am 

draethawd), a 12-15 munud y credyd (yn achos arholiad). Mae hyn yn seiliedig ar y 
rhagdybiaeth bod arholiad 1 awr yn cynrychioli 10 awr o amser ymdrech, a bod traethawd 

1,000 o eiriau hefyd yn cynrychioli 10 awr o amser ymdrech.  

Ar sail dull asesu sengl damcaniaethol, mae hyn yn awgrymu (ond nodwch egwyddor 5 

uchod), y byddai gan fodiwl 10 credyd naill ai draethawd 2,000 - 2,500 o eiriau neu 
arholiad 2-2.5 awr, gyda chyfanswm amser ymdrech o 20-25 awr.  

Lle defnyddir cyfuniad o draethodau ac arholiadau mewn modiwl, mae'r enghreifftiau a 

ganlyn yn dangos mesuriad arholiadau mewn modiwl, mae'r enghreifftiau a ganlyn yn 
dangos mesuriadau posib:  

 
Enghraifft A (modiwl 20 credyd) 

 

Math o Asesiad  Mesuriad  

Asesiad/Amser 
Ymdrech  

Pwysoliad Asesu  

Traethawd 2,000 o eiriau (20 awr)  50% 

Arholiad 2 awr (20 awr)  50% 

 

Enghraifft B (modiwl 20 credyd) 

Math o Asesiad  Mesuriad  

Asesiad/Amser 
Ymdrech  

Pwysoliad Asesu 

Traethawd 3,000 o eiriau (30 awr)  60% 

Arholiad 2 awr (20 awr)  40% 

                                                     
1Sylwer bod y ffigwr hwn yn ganllaw yn unig wrth gynllunio asesiad. Efallai y bydd ar 
fyfyrwyr angen treulio mwy neu lai o amser ar unrhyw dasg asesu fel bo'n briodol, ac yn 

unol ag unrhyw addasiadau a nodir yn y Cynlluniau Cefnogi Dysgu Personol. Dylid cymryd 
gofal wrth ddatblygu modiwlau i sicrhau, yn ogystal ag amser cyswllt a'r amser sydd ei 

angen ar gyfer asesu, bod myfyrwyr hefyd yn cael amser priodol ar gyfer hunan-astudio, 
gan gynnwys amser i baratoi unrhyw asesiad ffurfiannol.  
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Enghraifft C (modiwl 10 credyd) 

 

Math o Asesiad  Mesuriad  

Asesiad/Amser 
Ymdrech  

Pwysoliad Asesu  

Traethawd 1,500 o eiriau (15 awr)  60% 

Arholiad 1 awr  (10 awr)  40% 

 

O ganlyniad i'r symud oddi wrth ddulliau asesu traddodiadol (yn arbennig traethodau ac 

arholiadau), sy'n haws eu mesur, at fathau eraill o asesu, megis blogiau a phosteri, mae 
angen rhoi ystyriaeth ofalus i sicrhau bod yr ymdrech sydd ei hangen gan fyfyrwyr mewn 

unrhyw asesiad penodol yn gyson a chymesur â phwysoliad yr asesiad hwnnw.  

 

O ran cywerthoedd, awgrymir y byddai angen 10 awr o amser ymdrech i bob un o'r 
canlynol:  

 Poster; 

 Prawf aml-ddewis yn para awr; 

 Cyflwyniad llafar 10 munud; 

 Perfformiad cerddorol o 10 munud;  

 Cofnod adfyfyriol 2,000 o eiriau mewn dyddiadur/blog;  

 Asesiad clinigol 10 munud. 

I roi enghreifftiau pellach, byddai hyn yn golygu y gallai modiwl gael y mesuriadau asesu a 
ganlyn:  
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Enghraifft D (modiwl 10 credyd) 

 

Math o Asesiad  Mesuriad  
Asesiad/Amser 

Ymdrech  

Pwysoliad Asesu  

Traethawd 1,000 o eiriau (10 awr)  50% 

Cyflwyniad llafar 10 munud (10 awr)  50% 

 

Enghraifft E (modiwl 10 credyd) 

 

Math o Asesiad  Mesuriad  

Asesiad/Amser 
Ymdrech  

Pwysoliad Asesu  

Arholiad 1.5 awr (15 awr) 60% 

Dyddiadur adfyfyriol 2,000 o eiriau (10 awr) 40% 

 

Enghraifft F (modiwl 20 credyd) 

 

Math o Asesiad  Mesuriad  
Asesiad/Amser 

Ymdrech  

Pwysoliad Asesu  

Traethawd 3,000 o eiriau (30 awr)  75% 

Cyflwyniad llafar 10 munud (10 awr)  25% 

 

Enghraifft G (modiwl 20 credyd) 

 

Math o Asesiad  Mesuriad  

Asesiad/Amser 
Ymdrech  

Pwysoliad Asesu  

Prawf aml-ddewis  1 awr  (10 awr)  20% 

Traethawd 2,000 o eiriau (20 awr)  40% 

Arholiad 2 awr (20 awr)  40% 

 

Ni fyddai'n ymarferol llunio rhestr o bob dull asesu posibl; felly, pan ddefnyddir dull 

gwahanol, awgrymir y dylid rhoi ystyriaeth i'r amser ymdrech.   
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Mewn rhai achosion, efallai na fydd yn amlwg ar unwaith faint o amser ymdrech sydd ei 
angen ar gyfer asesiad neilltuol, er enghraifft, arholiadau 'mynd adref'. Os felly, dylid rhoi 

cyfarwyddyd priodol i fyfyrwyr.  

 
Gellir asesu'r baich gwaith asesu hefyd, yn dibynnu ar lefel addysgu mewn modiwl. Er 

enghraifft, os yw'r amser astudio strwythuredig/amser cyswllt yn isel, yna gall y baich 
gwaith asesu fod yn uwch o ganlyniad (er enghraifft, traethawd hir).  

 
Mae'r fframwaith hwn yn cydnabod ei bod yn anymarferol ymdrin â baich gwaith o’r 
safbwynt bod un dull yn briodol i bob math o waith, ac y gall fod rhesymau addysgol 

cadarn, neu ffactorau eraill fel gofynion corff proffesiynol, sy'n gwneud peth amrywiad yn 
anochel. Fel mater o drefn, fodd bynnag, bydd angen i unrhyw beth sydd dros 10% ar y 

naill ochr neu'r llall i'r baich gwaith a awgrymir uchod, fel rheol gael ei gyfiawnhau adeg 
dilysu.  

 


