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FFURFLEN GAIS AM YMGEISYDDIAETH ALLANOL (CYFARWYDDYD) 
 

 

Sicrhewch eich bod wedi darllen ac wedi deall y nodiadau canlynol cyn cyflwyno eich cais am  

ymgeisyddiaeth allanol. Mae'r rheoliadau llawn ar gyfer rhaglenni hyfforddedig ar gael ar:   

 
http://www.bangor.ac.uk/regulations/regulations.php.cy 

 

 
Cysylltwch â'r Tîm Gweinyddiaeth Myfyrwyr (student-admin@bangor.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau. 

 

 

1. Gellir dod o hyd i'r ffioedd ailsefyll Asesiadau/Arholiadau Gradd ar: http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees/index.php.cy 

Cewch wybod am y ffi sy'n ddyledus, a'ch cynghori ynglŷn â sut i dalu, unwaith y bydd eich cais wedi cael 

ei brosesu. Os bydd ymgeisydd yn tynnu'n ôl, ni cheir ad-daliad. 

 

2. Mae Ymgeiswyr Allanol yn parhau i fod wedi eu cofrestru gyda'r Brifysgol, ac felly'n dod o dan reolau a 

rheoliadau'r Brifysgol; ond nid ydynt wedi eu cofrestru fel rhai sydd wrthi'n dilyn cyrsiau a mynychu 

dosbarthiadau yn y flwyddyn academaidd berthnasol. 

 

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

 

4. Caiff myfyrwyr sydd wedi methu eu hasesiadau/arholiadau am radd Anrhydedd neu Gydanrhydedd, os 

rhoddir caniatâd gan Fwrdd Arholi'r Pwnc/Pynciau perthnasol, ailsefyll am radd.  Ni chaniateir ond dau 

gynnig i ailsefyll, a’r rhain o fewn dwy flynedd i’r methiant cyntaf. 

 

5. AIL-SEFYLL:  Cynhelir arholiadau ailsefyll ddiwedd Semester 1 a Semester 2 yn y cyfnod asesu arferol. 

Gellir dod o hyd i amseroedd, dyddiadau a lleoliadau ar: http://www.bangor.ac.uk/ar/main/assessment/ttindex.php.cy 

 

6. Caiff manylion am amseroedd, dyddiadau a lleoliadau'r arholiadau sydd i’w sefyll eu hanfon at yr 

ymgeiswyr ryw fis cyn dechrau’r arholiadau. 

 
6.  Os ydych yn cael eich noddi gan y Brifysgol ar fisa myfyriwr Haen 4 a'ch bod yn ymgeisio am 

ymgeisyddiaeth allanol, bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i Fisâu a Mewnfudo y DU eich bod wedi 

cofrestru fel myfyriwr allanol. Bydd hyn yn golygu y bydd eich fisa Haen 4 yn cael ei byrhau, a bydd 

disgwyl ichi adael y DU. Os byddwch yn llwyddiannus wrth ailsefyll yr arholiadau / asesiadau bydd angen 

ichi ymgeisio am fisa newydd pan fyddwch yn barod i ailgydio yn eich astudiaethau.  
 

Am ragor o wybodaeth a chanllawiau ar faterion mewnfudo, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi 

Myfyrwyr Rhyngwladol (http://www.bangor.ac.uk/international/contact.php) 
 

7. Rhaid cyflwyno'r ffurflen gais (gweler y cefn) erbyn:      31 HYDREF  
 

 Ni all y Brifysgol roi estyniad i'r dyddiad cau. 

 
 

Ar ôl ichi lenwi'r ffurflen, dychwelwch hi i'r:  

 

 Tîm Gweinyddiaeth Myfyrwyr, 

Cofrestrfa Academaidd, Llawr 1 Prif Adeilad y Celfyddydau,  

Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG. 

E-bost:  student-admin@bangor.ac.uk  

 

Bydd cadarnhad ysgrifenedig o'ch ymgeisyddiaeth allanol fel arfer yn cael ei anfon atoch ymhen pythefnos ar ôl 

derbyn y cais. 

 

 
 

SICRHEWCH EICH BOD YN CADW COPI O'R CYFARWYDDYD HWN 
 

 

 

http://www.bangor.ac.uk/regulations/regulations.php.cy
http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees/index.php.cy
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FFURFLEN GAIS AM YMGEISYDDIAETH ALLANOL 
 

 
PWYSIG: Sicrhewch eich bod wedi darllen ac wedi deall y canllawiau ymgeisio ar flaen y ffurflen gais hon cyn ei chyflwyno.  

NID YW Ymgeiswyr Allanol yn fyfyrwyr cofrestredig, ac nid ydynt yn mynychu darlithoedd, dosbarthiadau, tiwtorialau, ayyb. 
 

 

 

 

 

 

 

Adran B  -  AT DDEFNYDD Y GOFRESTRFA ACADEMAIDD YN UNIG                                               
 

Ffi ymgeisio: £ 

 

Dull talu: 

 

Arian parod     Cerdyn Credyd / Debyd   

 

Dyddiad derbyn (Stamp): 
 

Cais wedi'i gymeradwyo:  
 

Cofnod wedi’i ddiweddaru: 

 
 

Llofnod:                   

Dyddiad:  

 

Llofnod:                   

Dyddiad:  

 

 

ADRAN A – i'w llenwi gan y myfyriwr 

MANYLION PERSONOL:                                                      Rhif Adnabod y Myfyriwr: 5………………………......   

Cyfenw / Enw teuluol:………………………   Enw(au) cyntaf:…………………………………………………………. 

Rhif ffôn: ……………………………  Cyfeiriad e-bost:…………………………………..………………….................. 

Cyfeiriad:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

MANYLION Y CWRS: 

Cwrs (e.e. MSc): ……….…..  Teitl y Rhaglen/Cwrs :…………………………………………….………………….... 

Adran / Ysgol:………………………………………………………………………………………………………....... 

Enw’r tiwtor: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

MODIWLAU I AILSEFYLL ARHOLIADAU/ASESIADAU YNDDYNT 

 Cod y Modiwl (e.e. 

ASB 1001) 
Gwerth 

credyd   

 Cod y Modiwl (e.e. 

ASB 1001) 

Gwerth 

credyd 

 Cod y Modiwl (e.e. 

ASB 1001) 

Gwerth 

credyd 

(1)  

 

 (5)   (9)   

(2)  

 

 (6)   (10)   

(3)  

 

 (7)   (11)   

(4)  

 

 (8)   (12)   

DYDDIAD CAU I DDERBYN CEISIADAU:  31 HYDREF  
 

Rwyf wedi darllen ac wedi deall y telerau a'r amodau a nodwyd ar flaen y ffurflen gais hon.  Dymunaf wneud cais am 

ymgeisyddiaeth allanol i gael fy ailarholi / ailasesu yn y modiwl(au) uchod.   
 

 
 

Llofnod:  ....................................................................................................... .....................  Dyddiad: ................................................. 
 
 

 

 


