
AILASESU ÔL-RADD – FFURFLEN GAIS  
 
Dylai myfyrwyr ôl-raddedig trwy ddysgu sydd wedi methu asesiad ychwanegol ar gyfer modiwl trwy 

ddysgu lenwi’r ffurflen hon er mwyn i ni allu diweddaru ein cofnodion a rhoi gwybod i Gyrff Allanol (os 

yw hynny’n berthnasol). Pan ddaw eich cais i law, cewch wybod am y ffi sy’n ddyledus a sut y gellwch dalu.  

 

Ar ôl ei llenwi, dylech anfon y ffurflen i’r at y Swyddog Arholiadau, Cofrestrfa Academaidd, Llawr 1af, Prif Adeilad y Celfyddydau. 

Sylwch fod y dewisiadau sydd ar gael i chi wedi eu hamlinellu yn y wybodaeth gyda chanlyniadau eich arholiadau - a gawsoch gan eich Ysgol 

Academaidd. 
 

Adran A – i’w llenwi gan y myfyriwr 

Enw:  

 

Dyddiad Geni: Rhif Adnabod Myfyriwr: 500_ _ _ _ _ _ 

Ysgol Academaidd: 

 

Rhaglen Radd: 

 
 

Rwyf wedi trafod y dewisiadau sydd ar gael imi â’r Ysgol, ac yn dymuno (ticiwch yr opsiwn priodol isod):  

 
                                                                                                                     

  

1. Ail-wneud y modiwl fel myfyriwr cofrestredig sy’n talu ffioedd a chael ail asesiad yn y modiwl(au) 

cyfan.  Hoffwn gofrestru ar gyfer y modiwl(au) isod:  

 

 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

  

2. Ailsefyll fel ymgeisydd allanol (sylwch, os dewiswch yr opsiwn hwn, mae’r ffi ar gyfer ymgeiswyr 

allanol sydd i’w gweld ar http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees/ yn daladwy’n llawn cyn ichi ailsefyll).     

 

 

 

NID YW Ymgeiswyr Allanol yn fyfyrwyr cofrestredig. 

 

1. Yn 2014/5, £155 + £20 ar gyfer pob 10 credyd sydd i’w hail-arholi yw’r ffi am ail-sefyll arholiadau Asesiadau/ Arholiadau Gradd.  
2. Os bydd ymgeiswyr yn tynnu allan, ni chaiff ad-daliad. 

3. Rhaid cysylltu â Phenaethiaid Ysgolion am fanylion meysydd llafur a dulliau asesu. 

4. Ni chaniateir ond dau gynnig i ailsefyll, a’r rhain o fewn dwy flynedd i’r methiant cyntaf. 
5. Cynhelir arholiadau ailsefyll ddiwedd Semester 1 a Semester 2, h.y. yn y cyfnodau 1 Ionawr - 23 Ionawr ac 11 Mai - 8 Mehefin 2015. 

6. Caiff ymgeiswyr fanylion am amseroedd, dyddiadau a lleoliadau arholiadau sydd i’w sefyll ryw fis cyn dechrau’r arholiadau 
 

SYLWCH - NID YW YMGEISWYR ALLANOL YN FYFYRWYR COFRESTREDIG AC NAD OED GANDDYNT FYNEDIAD AT 

GYFLEUSTERAU’R BRIFYSGOL, CYFLEUSTERAU CYFRIFIADUROL, BENTHYCA O’R LLYFRGELL, BLACKBOARD, ayyb.   

 

Hoffwn gofrestru i gymryd y modiwl(au) isod fel ymgeisydd allanol:  

 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

  

3. Cael ail asesiad yn y rhannau hynny o’r modiwl a fethwyd, a all gynnwys diwygio rhannau o broject 

a osodwyd (sylwch - os dewiswch yr opsiwn hwn, mae ffi gwaith cwrs/ arholi/ ail-arholi/ ail-gyflwyno 

yng nghyswllt y meistr trwy ddysgu a nodir ar http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees/ i’w thalu’n llawn 

cyn cymryd yr ail asesiad).   

 

  

4. Cwblhau modiwl gwahanol trwy ddysgu, ond nid y project ymchwil, yn lle’r un a fethwyd. Hoffwn 

gofrestru ar gyfer y modiwl(au) isod:  

 

 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: Cod y Modiwl: Gwerth Credyd: 

 

 

Llofnod (Myfyriwr): 

 

Dyddiad: 

 
Adran B – i’w llenwi gan yr Ysgol Academaidd  

 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi trafod â’r myfyriwr uchod y dewisiadau sydd ar gael, ac yn cefnogi’r cais am ailasesu. 

Enw:  
 

Swydd: 

 

(nodwch eich swydd fel Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd, Pennaeth yr Ysgol neu 

Bennaeth y Coleg). 
Llofnod: 
 

Dyddiad: 

 

 

Adran C – at ddefnydd y Gofrestrfa Academaidd yn unig 

Dyddiad Derbyn: 

 

Cymeradwywyd gan y Swyddog 

Arholiadau:   

 

 

Cofnod Myfyrwyr wedi’i 

ddiweddaru: 

 

 

Hysbysiad i gyrff allanol (os yw’n 

berthnasol): 

 

 Llofnod: 

 

Dyddiad: 

Llofnod: 

 

Dyddiad: 

Llofnod: 

 

Dyddiad: 
 

  


