
Rheoliadau Wrth Gefn

Defnyddio’r rheoliadau wrth gefn: Rhaglenni Israddedig a Addysgir

Pa na fu'n bosibl naill ai parhau â'r asesiad gwreiddiol neu gynnig asesiad arall 
bydd y Brifysgol yn cynnig "credydau wrth gefn" ar gyfer modylau sy'n orfodol 
neu'n ddewisol, ond nid ar gyfer modylau craidd.

Pan fo myfyriwr wedi cael cynnig asesiadau amgen ond wedi methu â'u cwblhau 
oherwydd ei amgylchiadau esgusodol unigol , mae polisi amgylchiadau esgusodol 
y Brifysgol yn berthnasol.

Rheoliadau Gwobrwyo Myfyrwyr Meistr Integredig

Dilyniant:

• Bydd y myfyrwyr hyn yn gallu symud ymlaen gydag o 
leiaf  80 o gredydau wedi'u llwyddo.

• Yn achos myfyrwyr lefel 5 neu 6 yn y categori hwn sy 
'n symud ymlaen i lefel 6 neu 7, bydd eu dosbarth 
gradd terfynol yn defnyddio'r marciau ar gyfer y 
credydau hyn yn hytrach na 100.

Myfyrwyr sy'n gymwys am ddyfarniad:

•Bydd eu dosbarth yn seiliedig ar gyfartaledd y 
credydau hyn ar lefel 7 o ystyried pwysiad o 3, eu 
100 credyd gorau ar lefel 6 wedi'i bwysoli yn 2, a'u 
100 credyd gorau ar lefel 5 wedi'u pwysoli yn 1.

Tystysgrif Addysg Uwch; Tystysgrifau 
Cenedlaethol Uwch; Diploma Addysg 
Uwch; Gradd Sylfaen; Diplomâu 
Cenedlaethol Uwch; myfyrwyr 
ychwanegol; Diplomâu Graddedig

Dyfarniad: 

•Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau a 
llwyddo mwy na 80 o gredydau a 
gynigiwyd iddynt, ond bydd llai na 100 o 
gredydau ar eu lefel astudio uchaf yn 
gymwys ar gyfer dyfarniad diddosbarth.

Dyfarnu "credydau wrth gefn"
• Ar gyfer modylau lle nad yw'n bosibl i'r Brifysgol 

ddarparu asesiad sy'n cwmpasu cyfanswm credydau’r 
modwl, bydd y Brifysgol yn ystyried,  lle mae  o leiaf 40% 
o asesiad y modwl wedi'i gynnig i fyfyrwyr, yr ystyrir bod 
y credydau hyn  wedi'u  cwblhau.

• Caiff y myfyriwr farc am y modwl hwnnw sy'n seiliedig ar 
gyfartaledd pwysol o'r marciau sydd ar gael. Mae 
pwysiad cymharol y cydrannau i'w defnyddio yr un peth 
â phwysiad cymharol y cydrannau hyn ar gyfer y patrwm 
asesu gwreiddiol.

• Gall fod gan gyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio 
ofynion ychwanegol, lle nad oes modd cynnig credydau 
wrth gefn  neu asesiadau eraill.

Y cam cyntaf wrth ystyried proffiliau myfyrwyr 
fydd nodi cyfanswm nifer y credydau gan gynnwys 
"credydau wrth gefn"  sydd wedi'u cynnig i'r 
myfyriwr.

Ar gyfer dyfarniadau sydd â llai na 80 o gredydau 
fel arfer, mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau pob 
credyd ar gyfer y dyfarniad hwnnw, a bydd 
rheolau dilyniant a dyfarnu arferol yn berthnasol.

Am ragor o wybodaeth am eich proffil academaidd, cysylltwch â'ch �m rhaglen os gwelwch yn dda 

Cyfanswm nifer y credydau a gynigir gan y Rhaglen (nid y credydau sydd wedi eu llwyddo)

Llai na 80 o gredydau Rhwng 80 a 99 o 
gredydau

Rhwng 100 a 119 o 
gredydau

120 o gredydau

Cynnig cyfle i gyflawni o leiaf 
80 o gredydau ar y pwynt 
priodol nesaf  heb gosb.

Defnyddio'r Rheoliadau 
wrth gefn ar gyfer 

Dilyniant a Dyfarniadau 

Rheoliadau dilyniant a 
dyfarnu arferol, ond y 
modwl a ddiystyrir yw'r 
credydau coll.

Rheoliadau dilyniant a 
dyfarnu arferol

Modylau craidd:
• Mae'r gofyniad bod rhaid eu llwyddo yn parhau;

• Mewn achosion lle na fu modd cynnal asesiad arall, dylid rhoi cyfle i'r 
myfyrwyr adennill yr asesiad gwreiddiol ar y cyfle priodol nesaf heb 
gosb;

• Mewn ymgynghoriad â chyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio, 
archwilwyr allanol, a swyddogion priodol y brifysgol, gall �mau rhaglen 
ystyried a fyddai modwl sydd wedi'i ddilysu'n un craidd yn dod yn 
orfodol o dan yr amgylchiadau penodol hyn.

Rheoliadau Academaidd Wrth Gefn Mawrth 2020
Ein nod yw sicrhau bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gallu cwblhau eu holl waith. Pan fo angen, gallai hyn fod ar ffurf asesiadau neu newidiadau eraill i'r 
dull cyflwyno (e.e. archwiliad ar-lein yn lle archwiliad ar y campws). 

Caiff y myfyrwyr hyn eu cynnwys yn y rheoliadau a gyhoeddir yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd (Pennod 6). O dan yr amgylchiadau hyn, mae'r 
Brifysgol  wedi gwneud newidiadau i'r rheoliadau a gyhoeddwyd:

• Bydd y Brifysgol yn hepgor y gofyniad bod rhaid rhoi cynnig ar yr holl elfennau asesu er mwyn  llwyddo'r modwl. Mae'r marc llwyddo arferol yn 
dal yn berthnasol. 

• Bydd y Brifysgol yn esgusodi hyd at 40 o gredydau ar gyfer rhaglenni israddedig gan ddefnyddio’r meini prawf a nodir yn y Llawlyfr Ansawdd 
Academaidd. Mae’r drefn esgusodi ôl-raddedig yn parhau heb ei newid.

• Os bydd cais  myfyriwr am Amgylchiadau Esgusodol wedi ei gymeradwyo, gellid ei ystyried ar gyfer "Credydau wrth gefn".

Os nad yw'r Brifysgol wedi gallu cynnig 120 o gredydau oherwydd ymyriadau a achosir gan amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol,  caiff 
cynnydd a dyfarniadau myfyrwyr eu llywodraethu gan reoliadau wrth gefn y Brifysgol a nodir isod.

  

 

Rheoliadau wrth gefn ar gyfer Dilyniant a Dyfarniadau (ar gyfer myfyrwyr sydd wedi'u cynnig rhwng 80-99 o gredydau)

1. Ystyriwch faint o gredydau y mae myfyriwr wedi'u trosglwyddo o'r credydau a gynigiwyd iddo;

2. Bydd myfyrwyr sydd wedi llwyddo 80 o gredydau neu ragor yn gymwys i wneud cynnydd/dyfarniad;

3. Fel arfer bydd angen ailsefyll ar fyfyrwyr sydd wedi llwyddo llai na 80 o gredydau;

4. Nid  oes hawl defnyddio trefniadau esgusodi yn achos y myfyrwyr hyn;

5. Mae’r rheoliadau arferol ynghylch nifer yr ymgeisiau'n berthnasol.

Ni all myfyrwyr nad oes ganddynt ond 80 o gredydau ar eu lefel uchaf o astudio 
ddefnyddio yn unig eu lefel astudio uchaf wrth gyfrifo'r dyfarniad.

Yn achos myfyriwr y mae ei ddyfarniad wedi'i seilio ar un lefel astudio yn unig, os dim 
ond 80 credyd sydd ganddo, bydd yn gymwys i gael dyfarniad diddosbarth.

 Rheoliadau Dyfarniadau Baglor

Dilyniant:

• Bydd y myfyrwyr hyn yn gallu symud 
ymlaen gydag o leiaf  80 o gredydau wedi'u 
llwyddo  .

• I fyfyrwyr lefel 5 yn y categori hwn sy 'n 
symud ymlaen i lefel 6, bydd eu dosbarth 
gradd terfynol yn defnyddio'r marciau ar 
gyfer y credydau hyn yn hytrach na 100.

Myfyrwyr sy'n gymwys i gael dyfarniad:

•Bydd eu dosbarth yn seiliedig ar 
gyfartaledd y credydau hyn  ar lefel 6, gan 
roi pwysiad o 2, a'u 100 credyd gorau ar y 
pwysiad lefel 5 yn 1.DR
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https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddfaacademaidd/llawlyfr-ansawdd-academaidd/
https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddfaacademaidd/llawlyfr-ansawdd-academaidd/



