
 

 

 

I’w lenwi wrth newid Cynllun Astudio a Blwyddyn y Cwrs/Statws/ Dull Astudio. 
Darllenwch y nodiadau hyn yn ofalus cyn llenwi’r Ffurflen isod. 

Rhaid llenwi’r ffurflen hon pan fyddwch yn newid agwedd sylweddol o’ch astudiaethau academaidd. Mae hyn yn cynnwys 
newidiadau i Flwyddyn y Cwrs, Statws a’r Dull Astudio. Rhaid llenwi’r ffurflen pan weithredir y newid a’i ddychwelyd i’r Y 
Gofrestrfa Academaidd, wedi iddi gael ei llofnodi gan yr holl bobl briodol:  
 
Mae’n ofynnol i'r Brifysgol adrodd bob newid i’ch Cynllun Astudio i’ch Cwmni Benthyciadau Fyfyrwyr (SLC), Awdurdod Addysg 
Lleol (AALl) neu unrhyw noddwr arall. Dylech nodi os yr ydych yn newid eich cofrestriad fel eich Cynllun Astudio, Dull Astudio, hyd 
eich cwrs neu eich statws mae'n ofynnol i chi roi gwybod i'ch noddwr ariannol hefyd (Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, yr 
Awdurdod Addysg Lleol, ac ati). Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn trafod yn llawn gyda'ch noddwr ariannol y 
goblygiadau o wneud newidiadau o'r fath i eich cofrestriad. 

 

Dylech ddarllen y nodiadau drosodd cyn cwblhau'r ffurflen hon.  

 

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau yr holl adran mewn llythrennau bras. 
 

MANYLION MYFYRIWR 
 
Cyfenw ....................................................................................................    Enwau Cyntaf  ..................................................................................................................................... 
 
 
Ebost Aber ..........................................................................................................  Cyfeirnod  ................................................................................................................................. 

 

 

NEWID CYNLLUN ASTUDIO 
Dylai newidiadau i’ch Cynllun Astudio sydd ddim yn newid unrhyw ran arall o’ch Cofnod Myfyriwr ac sydd yn newid syml o gwrs 
gael ei gwblhau ar-lein drwy’r Cofnod Myfyriwr https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php .   
 
Dylai’r ffurflen yma dim ond gael ei ddefnyddio pan yn adrodd newid mewn Cynllun Astudio sydd angen newid i Flwyddyn y Cwrs 
ac/neu Statws.   

 Mae’n rhaid i fyfyrwyr sydd yn bwriadu newid ei Cynllun Astudio sydd hefyd yn cynnwys newid Blwyddyn y Cwrs (e.e. 
newid Cynllun ac ailadrodd blwyddyn) gwblhau holl elfennau o Adran 1 ac 1a. 

 Mae’n rhaid i fyfyrwyr sydd yn bwriadu newid ei Cynllun Astudio sydd hefyd yn cynnwys newid i’w Statws (e.e. newid o 
drydydd blwyddyn Cynllun Astudio sydd yn cynnwys lleoliad gwaith gorfodol i drydydd blwyddyn o Gynllun Astudio nad 
yw’n cynnwys lleoliad gwaith gorfodol) gwblhau holl elfennau o Adran 1 ac 1b. 

 Mae’n rhaid i fyfyrwyr sydd am wneud newidiadau sydd yn cynnwys newid Cynllun Astudio, Blwyddyn y Cwrs a Statws 
gwblhau holl elfennau Adran 1, 1a ac 1b yn llawn. 

Mae rhaid i unrhyw newid i gynllun astudio gael ei lofnodi gan Dean Cyswllt neu eu enwebwr, ac eithrio myfyrwyr sydd yn newid o 
fewn pedair wythnos gyntaf y sesiwn ym mlwyddyn un.  Dylech nodi nad yw newid cynllun astudio ar ôl pedair wythnos cyntaf y 
sesiwn yn eich blwyddyn gyntaf fel arfer yn cael ei ganiatáu oni bai ei fod yn fân newid.  Does dim modd newid cynllun astudio yn 
Rhan Dau.  NB: Mae’n rhaid i chi gael llofnod Cydlynydd y Cynllun Astudio presennol cyn ymgynghori â’r rhai bu’n derbyn chi. 

 
ADRAN 1 – NEWID Y CYNLLUN ASTUDIO 
O (Manylion y Cynllun Presennol):         Blwyddyn I (Manylion y Cynllun Newydd):    Blwyddyn 
Côd y Cynllun Astudio Teitl y Cynllun Astudio        y Cwrs  Côd y Cynllun Astudio     Teitl y Cynllun Astudio  y Cwrs 
                     
 
....................................... ................................................................   ...................... ....................................   ................................................................. ........................... 
 
Rheswm dros newid  
eich Cynllun Astudio:  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Llofnod Cydlynydd y Cynllun      Llofnod y Cydlynydd sy’n  
Astudio sy’ Rhyddhau’r Myfyriwr:     Derbyn y Myfyriwr: 
..................................................................................................................................................................            .......................................................................................................................................................................... 
 

ADRAN 1a – NEWID BLWYDDYN Y CWRS (Mae’n rhaid i chi gwblhau Adran 1 os yr ydych yn cwblhau yr adran hon)  

O (Manylion Presennol)  I (Manylion Newydd)   Dyddiad Cwblhau 
Blwyddyn    Blwyddyn    Disgwyliedig 
 
……………………………............................ ……………………………………..................……. ...........................................……………………………………..........................……………………….. 
 
Rheswm dros newid 
blwyddyn eich Cwrs …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................………………………………………….….. 
 
 
 
 

Ffurflen Newid Cofrestriad Myfyrwyr 

Ffurflen Newid Cofrestriad 

https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/login.php


 

 
 

ADRAN 1b – NEWID STATWS (Mae’n rhaid i chi gwblhau Adran 1 os yr ydych yn cwblhau yr adran hon) 

 

O (Statws Presennol)       I (Statws Newydd)         Dyddiad Cwblhau Disgwyliedig        Rheswm dros newid ......................................................................................................... 
 
………………………………        ……………………………        …...............……………………………          eich stratws ...................................................................................................................... 
 

 
NEWID DULL ASTUDIO 
Bydd newidiadau i’ch Dull Astudio, o lawn amser i ran-amser, yn effeithio ar eich ffioedd a statws eich benthyciad myfyriwr, 
ac bydd rhaid ei drafod hefo eich Awdurdod Lleol ac y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.   Mae’n rhaid i newidiadau yn eich 
Dull Astudio gael ei lofnodi gan Dean Cyswllt. Cwblhewch Adran 2 yn llawn. 
 
ADRAN 2 – NEWID DULL ASTUDIO (Sicrhewch eich bod yn cwblhau yr adran Newid Modiwlau isod os yw’n briodol I adlewyrchu eich Cofrestriad Modiwlau.) 

 
O: .......................................................................  I: .........................................................................       Nifer o gredydau yr ydych yn bwriadu ei ddilyn: …...…………….......  
 
Dyddiad Cwblhau     Rheswm dros newid 
Disgwyliedig: .............................................................. eich Dull Astudio:  ....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
Llofnod Cydlynydd y Cynllun Astudio:  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

NEWIDIADAU I FODIWLAU UNIGOL 
Pan yn newid eich Dull Astudio mae’n bosib bydd rhaid I chi newid echi modiwlau drwy gwblhau Adran 3. Mae’n bosib bydd 
achlysuron pan na fyddwch yn gallu defnyddio’r broses Newid Modiwlau trwy echi Cofnod Myfyriwr ar y we.  Ar yr 
achlysuron yma mi fydd yn dderbyniol i chi ddefnyddio’r ffurflen yma. Os yr ydych yn newid eich modiwl(au) ar ôl y pedair 
wythnos cyntaf y sesiwn mi fydd angen i chi ofyn am lofnod Dean Cyswllt (neu enwebai). 
NB: Mae’n rhaid cael llofnod cydlynydd y modiwl cyn i chi gael cadarnhad gan Gydlynydd y Cynllun Astudio.  
 
ADRAN 3 – NEWID MODIWLAU  
O:        I: 
 

 
Rheswm dros newid y Modiwl ................................................................................................................................................................................................................................. .. 
 
Cydlynydd y Cynllun ................................................................................................................                 Dyddiad .................................................................................................... 

 
 
Cymeradwywyd gan                             
Dean Cyswllt neu Enwebwr …….................................................................................. Dyddiad …………………..……............................................................... 

 
 

Rwy’n deall y bydd yr wybodaeth a roddais uchod yn cael ei dosbarthu i aelodau perthnasol o'r staff er mwyn cofnodi unrhyw 
newidiadau yn fy nghofrestriad (Cynllun Astudio, Blwyddyn y Cwrs, Statws, Modd Astudio, Modiwlau). Deallaf y bydd yr wybodaeth yn 
cael ei phrosesu a’i chadw yn ôl yr angen er mwyn i'r Brifysgol gyflawni tasgau er budd y cyhoedd (GDPR Erthygl 6(1)(e) ac o dan  ei 
rhwymedigaethau contractiol (GDPR Erthygl 6(1)(b)). Bydd yn dod yn rhan o’m cofnod academaidd ac yn cael ei chadw yn unol â 
Datganiad Prosesu Data’r Brifysgol - https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/declaration/ . 

 

 
Drwy lofnodi'r ffurflen hon rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen ac yn derbyn y nodiadau sy'n cyd-fynd , ac eich bod wedi gwneud eich rhwymedigaeth i drafod eich 
newidiadau gyda'ch noddwr ariannol. 
 
Llofnod       Dyddiad y daw      Dyddiad 
Myfyriwr.......................................................................................  y newid i rym ......................................................................... Heddiw …..…………………………………………. 
 
 
 

Ju n e  2018             MM 
 

Cyfeirnod y Modiwl Semester Llofnod Cydlynydd y Modiwl 

   

   

   

   

Cyfeirnod y Modiwl Semester Llofnod Cydlynydd y Modiwl 
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