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4.1

Confensiynau Arholiadau: Cyflwyniad i Ddyfarniadau Israddedig

1.

Dylid ddarllen y ‘Rheoliadau ar gyfer Graddau Cychwynnol Modiwlar’ ochr yn
ochr â’r confensiynau arholiadau a amlinellir isod yn Adran 4 y Llawlyfr
Ansawdd
Academaidd.
Cewch
hyd
iddynt
yn:
http://www.aber.ac.uk/cy/regulations/contents/modular-degrees/.
Cewch hyd i’r ‘Graddau Sylfaen’ yn:
http://www.aber.ac.uk/cy/regulations/contents/foundation/.
Dylai myfyrwyr israddedig gyfeirio hefyd at y Llawlyfr Arholiadau Israddedigion:
https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/students/ug-issues/exam-assess/examhandbook/

2.

Defnyddir y confensiynau arholiadau i bennu cynnydd rhwng blynyddoedd
astudio ar gyfer gwahanol fathau o ddyfarniadau ac i gyfrif dosbarth y radd ar
ddiwedd cynlluniau gradd. Dylid darllen y Confensiynau hyn ar y cyd â’r
Rheoliadau Academaidd ar Gynnydd Academaidd.

3.

Ar gyfer myfyrwyr Gradd Baglor sy’n ystyried trosglwyddo i Radd Meistr
Integredig, cyfeiriwch at y Confensiynau Arholiad ar gyfer cynlluniau Meistr
Integredig.
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Gradd Baglor: Rheolau Cynnydd
Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un CYN Medi 2018

1.

Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn
yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:
(i) ennill marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau
a
(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

2.

Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll. Serch hynny, bydd
rhaid i fyfyrwyr basio o leiaf 60 o gredydau er mwyn cael sefyll asesiadau ym
mis Awst. Os ydynt wedi pasio llai na 60 credyd, bydd rhaid ail-wneud y
flwyddyn gyntaf.

3.

Ni chaiff myfyrwyr fynd i Ran Dau hyd nes eu bod wedi bodloni’r holl amodau
uchod (h.y. ni chewch ail-wneud modiwlau o Ran Un a fethwyd ac astudio yn
Rhan Dau ar yr un pryd).
Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un ERS Medi 2018

4.

Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn
yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:
(i) ennill marciau o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau
a
(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

5.

Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll.

6.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle
nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst.

7.

Caniateir i fyfyrwyr sefyll uchafswm o 80 credyd yng nghyfnod ailsefyll yr haf
ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i
ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.
Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) – Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau
CYN mis Medi 2013

8.

Er mwyn cwblhau pob blwyddyn yn Rhan Dau yn llwyddiannus, gan gynnwys y
flwyddyn olaf, ac er mwyn ennill 120 o gredydau tuag at eich gradd, rhaid cael
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marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 60 o gredydau bob
blwyddyn, OND SYLWCH ar uchafswm y credydau y caniateir eu methu heb
golli’r hawl i gael gradd, fel y’i nodir o dan 2 isod.
Ni chaiff myfyrwyr ailsefyll modiwlau a basiwyd ganddynt yn Rhan Dau. Rhaid
i'r rheini aros ar y cofnod, hyd yn oed os ydynt am newid cynllun gradd.
Blwyddyn olaf
9.

I fod yn gymwys i gael gradd o dan Reoliadau’r Brifysgol, rhaid i bodloni’r tri
maen prawf a ganlyn:
(i) rhaid pasio o leiaf dri chwarter (75%) o’r credydau sy’n cyfrif tuag at y radd
(h.y. 180 o 240 credyd ar gyfer cynlluniau tair blynedd neu 270 o 360 credyd ar
gyfer cynlluniau pedair blynedd), ac eithrio credydau a enillwyd yn ystod
Blwyddyn Ryng-gwrs neu Flwyddyn Dramor.
a
rhaid eich bod wedi pasio o leiaf ddau draean (66.7%) o’r credydau a
gymerwyd ar lefel y dyfarniad, fel a ganlyn:
Graddau Baglor
Credydau a gymerwyd
Lleiafswm y
ar Lefel Tri
credydau i’w pasio
ar Lefel Tri
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120

180
170
160
150
140
130
120
115
110
100
95
90
80

a
(iii) i gael gradd anrhydedd, rhaid i fyfyrwyr hefyd basio unrhyw fodiwlau a
ddiffinnir fel modiwlau y mae’n ‘rhaid eu pasio’.
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Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) – Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran
Dau ERS mis Medi 2013 a CHYN mis Medi 2017
10.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y
dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod
blwyddyn ryng-gwrs).

11.

I gamu o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o
gredydau.

12.

Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd, a hynny i gael marc pasio moel o 40% ar y cyfle cyntaf sydd ar gael.

13.

Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod
ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y
cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei
gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd
amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y
cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu
yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

14.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
yr haf ym mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o
gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

15.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch - Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran Dau
ERS mis Medi 2017 a CHYN mis Medi 2019

16.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y
dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod
blwyddyn ryng-gwrs).

17.

I gamu o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o
gredydau.

18.

Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F), a hynny i gael marc pasio moel o 40% ar y
cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cofnod ailsefyll yr haf ym mis Awst, neu
yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

19.

Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y
marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau
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arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf
sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y
semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).
20.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
yr haf ym mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o
gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

21.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch - Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran Dau
ERS mis Medi 2019)

22.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y
dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod
blwyddyn ryng-gwrs).

23.

I gamu o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o
gredydau.

24.

Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F), a hynny i gael marc pasio moel o 40%.

25.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle
nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst.
Rhaid cymryd yr ail gyfle i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd yn ystod y
flwyddyn ddilynol, yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei
ddysgu o’r blaen.

26.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ail-wneud y flwyddyn os ydynt wedi methu mwy na 80
credyd.

27.

Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y
marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau
arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol. Bydd hyn yn ystod
cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst os ydynt wedi methu 80 credyd neu lai, neu
trwy ail-wneud y flwyddyn.

28.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 80 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80
credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y
flwyddyn.
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Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
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4.3

Graddau Meistr Integredig: Rheolau Cynnydd

1.

Noder bod y gofynion hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy’n dymuno
trosglwyddo i Gynllun Meistr Integredig, e.e. o BEng i MEng.
Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un CYN Medi 2018

2.

Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn
yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:
(i) ennill marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau
a
(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf

3.

Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll. Serch hynny, bydd
rhaid iddynt basio o leiaf 60 credyd i gael sefyll asesiadau ym mis Awst. Os
ydynt wedi pasio llai na 60 o gredydau, bydd rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn
gyntaf.

4.

Ni chaiff myfyrwyr fynd i Ran Dau hyd nes eu bod wedi bodloni’r holl amodau
uchod (h.y. ni chaniateir ail-wneud modiwlau Rhan Un a fethwyd ac astudio yn
Rhan Dau ar yr un pryd).
Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un ERS Medi 2018

5.

Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn
yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:
(i) ennill marciau o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau
a
(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

6.

Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll.

7.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle
nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst.
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Caniateir i fyfyrwyr sefyll uchafswm o 80 credyd yng nghyfnod ailsefyll yr haf
ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i
ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.
Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) – Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran
Dau ERS mis Medi 2013 a CHYN mis Medi 2016

9.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y
dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod
blwyddyn ryng-gwrs).

10.

I gamu ymlaen o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf
100 o gredydau.

11.

Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd, a hynny i gael marc pasio moel o 40%.

12.

Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod
ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y
cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei
gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd
amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y
cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu
yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

13.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau
gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

14.

Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% i fynd ymlaen ar ôl
yr ail flwyddyn. Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn
drosglwyddo i radd Baglor.

15.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran 2 Cynllun Meistr Integredig YM mis Medi
2016 YN UNIG

Fersiwn 4

LLAWLYFR ANSAWDD ACADEMAIDD

2018/19

16.

Y marc pasio modiwl ar Lefel Dau a Lefel Tri yw 40%. Y marc pasio modiwlau ar
Lefel M yw 50%.

17.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd ar draws Lefel Dau a Lefel Tri ac
ni chânt fethu mwy nag 20 credyd ar Lefel M, sy’n cyfrannu at ddosbarthiad
terfynol eu dyfarniad (ac eithrio modiwlau Lefel S), h.y. marciau a gafwyd yn
ystod blwyddyn ryng-gwrs) ).

18.

Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% yn yr ail flwyddyn i
fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 credyd
yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Bydd gofyn i’r myfyrwyr
sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor. Mae’n rhaid i
fyfyrwyr basio’r ail flwyddyn er mwyn caniatáu iddynt fynd ymlaen i flwyddyn
mewn diwydiant.

19.

Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd ar Lefelau Dau a Thri, a hynny i gael marc pasio moel o 40%. Fel arfer,
dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd ar
Lefel M, a hynny i gael y marc pasio moel o 50%.

20.

Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod
ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y
cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei
gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd
amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y
cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu
yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

21.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau
gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

22.

I fynd ymlaen o’r drydedd flwyddyn astudio, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf
220 o gredydau a gymerwyd ym mlynyddoedd 2 a 3.

23.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
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Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ERS mis Medi
2017 a CYN mis Medi 2019
24.

Y marc pasio modiwl ar Lefel Dau a Lefel Tri yw 40%. Y marc pasio modiwlau ar
Lefel M yw 50%.

25.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd ar draws Lefel Dau a Lefel Tri ac
ni chânt fethu mwy nag 20 credyd ar Lefel M, sy’n cyfrannu at ddosbarthiad
terfynol eu dyfarniad (ac eithrio modiwlau Lefel S), h.y. marciau a gafwyd yn
ystod blwyddyn ryng-gwrs).

26.

Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% yn yr ail flwyddyn i
fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 credyd
yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Bydd gofyn i’r myfyrwyr
sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor. Mae’n rhaid i
fyfyrwyr basio’r ail flwyddyn er mwyn caniatáu iddynt fynd ymlaen i’r flwyddyn
mewn diwydiant.

27.

Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F) ar Lefelau Dau a Thri, a hynny i gael marc
pasio moel o 40%. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i
ailsefyll modiwlau a fethwyd ar Lefel M, a hynny i gael y marc pasio moel o
50%. Dylid cymryd y cyfleoedd ailsefyll hyn ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn
ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei
ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

28.

Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y
marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau
arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf
sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y
semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

29.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau
gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

30.

I fynd ymlaen o’r drydedd flwyddyn astudio, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf
220 o gredydau a gymerwyd ym mlynyddoedd 2 a 3.

31.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
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eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ERS mis Medi
2019
32.

Y marc pasio modiwl ar Lefel Dau a Lefel Tri yw 40%. Y marc pasio modiwlau ar
Lefel M yw 50%.

33.

Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd ar draws Lefel Dau a Lefel Tri ac
ni chânt fethu mwy nag 20 credyd ar Lefel M, sy’n cyfrannu at ddosbarthiad
terfynol eu dyfarniad (ac eithrio modiwlau Lefel S), h.y. marciau a gafwyd yn
ystod blwyddyn ryng-gwrs).

34.

Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% yn yr ail flwyddyn i
fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 credyd
yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Bydd gofyn i’r myfyrwyr
sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor. Mae’n rhaid i
fyfyrwyr basio’r ail flwyddyn er mwyn caniatáu iddynt fynd ymlaen i’r flwyddyn
mewn diwydiant.

35.

Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F) ar Lefelau Dau a Thri, a hynny i gael marc
pasio moel o 40%. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai
gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf
ym mis Awst. Rhaid cymryd yr ail gyfle i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd yn
ystod y flwyddyn ddilynol, yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y
cafodd ei ddysgu o’r blaen.

36.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ail-wneud y flwyddyn os ydynt wedi methu mwy na 80
credyd.

37.

Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a
fethwyd ar Lefel M, a hynny i gael y marc pasio moel o 50%. Bydd yn rhaid i
fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr
holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Rhaid cymryd yr ail
gyfle i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd yn ystod y flwyddyn ddilynol, yn y
semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen.

38.

Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y
marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau
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arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol. Bydd hyn yn ystod
cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst os ydynt wedi methu 80 credyd neu lai, neu
trwy ail-wneud y flwyddyn.
39.

Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 80 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll
yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80
credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y
flwyddyn.

40.

I fynd ymlaen o’r drydedd flwyddyn astudio, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf
220 o gredydau a gymerwyd ym mlynyddoedd 2 a 3.

41.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
Dyfarnu gradd Baglor i fyfyrwyr sy’n astudio cynlluniau Meistr Integredig

42.

Bydd myfyrwyr sydd wedi casglu 360 o gredydau, gyda 120 o gredydau yr un ar
Lefelau Un, Dau a Thri, ond sydd yn methu â mynd ymhellach â’r cynllun, neu
yn methu â chasglu 120 o gredydau eraill ar Lefel M neu gymhwyso ar gyfer y
radd Meistr Integredig, yn gallu, ar argymhelliad y Bwrdd Arholi, cael gradd
Baglor ar lefel Anrhydedd neu Basio, fel y bo’n briodol, ar yr amod eu bod yn
bodloni gofynion y cynllun hwnnw. Pennir dosbarth y radd drwy ddefnyddio’r
confensiynau ar gyfer graddau Baglor, h.y. cynnwys holl fodiwlau’r ail a’r
drydedd flwyddyn yn y Rhaeadr, a hepgor modiwlau Lefel M. Rhaid i’r
myfyrwyr fodloni’r holl ganlyniadau dysgu ar gyfer y cynllun Baglor.
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4.4

Confensiynau Pennu Dosbarth Graddau Modiwlar

1.

Fel arfer, bydd dosbarth gradd anrhydedd myfyriwr yn cael ei bennu yn unol
â’r rheolau a ganlyn.

2.

Pennir dosbarth y radd yn ei chrynswth ar sail cyfartaledd y rhaeadr farciau
cyfartalog am bob modiwl sy’n cyfrannu tuag at asesiad y radd anrhydedd, gan
ddefnyddio’r dosbarthiadau yn Nhabl 1:
Tabl 1 – Dosbarthiadau Graddau
I
70% a throsodd
II(1)
60-69%
II(2)
50-59%
III
40-49% (nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr a ddechreuodd ar
Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ar ôl mis Medi 2016)
PASIO 35-39% (nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr a ddechreuodd ar
Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ar ôl mis Medi 2016)
METHU llai na 35% (llai na 40% i fyfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau
Cynllun Meistr Integredig cyn mis Medi 2016 a llai na 50% i fyfyrwyr a
ddechreuodd ar Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ar ôl mis Medi
2016).

3.

Wrth gyfrifo’r marc cyfartalog wedi’i bwysoli, defnyddir y rheolau a ganlyn.

4.

Rhoddir pwysoliad i bob marc yn ôl gwerth y credydau sydd i bob modiwl (h.y.
bydd modiwlau 20 credyd gwerth ddwywaith y modiwlau 10 credyd, ac ati).

5.

Pwysoliad Band S ar gyfer cynlluniau gyda Blwyddyn Ryng-gwrs gyda Blwyddyn
Integredig yn Astudio Dramor fydd SERO (0). Ar gyfer cynlluniau gyda Blwyddyn
Ryng-gwrs gyda Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant, pennir y pwysoliad o
0/0.25/0/5 ar lefel cynllun.
Cynlluniau tair blynedd

6.

Caiff y marciau eu ‘rhaeadru’ yn unol â’r rheolau a ganlyn:
Band 3:
Band 2:

Yr 80 credyd gorau ar Lefel Tri, sy’n cael pwysoliad o 3.
Yr 80 credyd ail-orau ar Lefel Tri a Lefel Dau, sy’n cael pwysoliad o
2.
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Gweddill credydau Lefelau Tri a Dau, ac unrhyw gredydau Lefel Un
a gymerwyd yn Rhan Dau, sy’n cael pwysoliad o 1.

Cynlluniau 4 blynedd sy’n cynnwys 3 blynedd yn Aberystwyth ar ôl Rhan Un
7.

Band 4:
Band 3:
Band 2:
Band 1:

Y 90 credyd gorau ar Lefel M, sy’n cael pwysoliad o 4.
Y 90 credyd ail-orau ar Lefel M a Lefel Tri, sy’n cael pwysoliad o 3.
Y 90 credyd nesaf ar Lefel Tri a Lefel Dau, sy’n cael pwysoliad o 2.
Gweddill credydau Lefel Tri a Dau, ac unrhyw gredydau Lefel Un a
gymerwyd yn Rhan Dau, sy’n cael pwysoliad o 1.

Cynlluniau 4 blynedd yn cynnwys 2 flynedd yn Aberystwyth ar ôl Rhan Un yn
ogystal â Blwyddyn Dramor neu Flwyddyn Ryng-gwrs
8.

Band 3:
Band 2:
Band 1:
Band S:

Yr 80 credyd gorau ar Lefel Tri, sy’n cael pwysoliad o 3.
Yr 80 credyd ail-orau ar Lefel Tri a Lefel Dau, sy’n cael pwysoliad o
2.
Gweddill credydau Lefel Tri a Dau, ac unrhyw gredydau Lefel Un a
gymerwyd yn Rhan Dau, sy’n cael pwysoliad o 1.
(120 credyd) â phwysoliad o 0/0.25/0.5.

Cynlluniau 5 mlynedd yn cynnwys 3 blynedd yn Aberystwyth ar ôl Rhan Un
yn ogystal â Blwyddyn Ryng-gwrs (MEng)
9.

Band 4:
Band 3:
Band 2
Band 1:
Band S:

10.

Y 90 credyd gorau ar Lefel M, sy’n cael pwysoliad o 4.
Y 90 credyd ail-orau ar Lefel M a Lefel Tri, sy’n cael pwysoliad o 3.
Y 90 credyd nesaf ar Lefel Tri a Lefel Dau, sy’n cael pwysoliad o 2.
Gweddill credydau Lefel Tri, Dau, ac unrhyw gredydau Lefel Un a
gymerwyd yn Rhan Dau, sy’n cael pwysoliad o 1.
120 credyd â phwysoliad o 0/0.25/0.5.

Wrth ddyrannu marciau i Fandiau, ni chaniateir i unrhyw farc Lefel Dau
ymddangos mewn Band uwch na Band lle mae marc Lefel Tri yn ymddangos ac
ni chaniateir i unrhyw farc Lefel Tri ymddangos mewn Band uwch na Band lle
mae marc Lefel M yn ymddangos.
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Y Trothwy (Confensiynau Graddau Anrhydedd)

1.

Mae’r rheolau a ganlyn yn berthnasol wrth weithredu’r Trothwy:
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Pwysau Marciau
2.

Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 1%* i unrhyw ffin, RHAID eu codi i’r
dosbarth uwch, ar yr amod eu bod yn bodloni un o’r gofynion hyn:
NAILL AI mae o leiaf 50% o gredydau Rhan Dau yn eu crynswth, ac eithrio Blwyddyn
Ryng-gwrs neu Flwyddyn Dramor, yn y dosbarth uwch neu drosodd;
NEU
mae o leiaf 80 credyd o blith 120 credyd olaf Rhan Dau yn y dosbarth uwch
neu drosodd.
Amgylchiadau arbennig

3.

Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 2% i unrhyw ffin, CANIATEIR eu codi i’r
dosbarth uwch ar argymhelliad y Bwrdd Arholi, os yw salwch neu amgylchiadau
tosturiol eraill wedi effeithio ar eu perfformiad yn Rhan Dau (er enghraifft
amgylchiadau personol neu deuluol), a’r rheini heb gael eu hystyried eisoes pan
gadarnhawyd marciau modiwlau unigol.

4.

At ddibenion y rheol hon, caiff cyfartaleddau rhaeadr a ddangosir hyd at un pwynt
degol er gwybodaeth i’r byrddau arholi eu talgrynnu i fyny (0.5 ac yn uwch) neu i lawr
(<0.5) i’r cyfanrif agosaf.

5.

Ni ddylid defnyddio’r Trothwy ond pan ddaw amgylchiadau arbennig neu academaidd
i’r amlwg, na chawsant eisoes eu hystyried pan gadarnhawyd marciau modiwlau
unigol.

6.

Dylid cadw cofnod o bob penderfyniad, naill ai o blaid neu yn erbyn ymhob achos
ymylol, fel y gellir amddiffyn y penderfyniad yn y dyfodol os oes angen.

7.

Pan fo byrddau adrannol yn gwybod am amgylchiadau arbennig, ond nad ydynt yn eu
cymryd i ystyriaeth wrth bennu marciau a chaniatáu ailsefyll, dylai’r achosion unigol
gael eu trafod a’u cofnodi ym Mwrdd Arholi’r Adran yn y semester pan fydd y
broblem yn codi. Pan fo myfyrwyr o fewn 2% i’r categori uwch, ni ddylid eu codi i’r
categori uwch ar sail amgylchiadau arbennig oni bai fod y broblem wedi’i thrafod a’i
chofnodi ar yr adeg y bu iddi godi NEU os nad oedd y broblem yn hysbys i’r byrddau
arholi blaenorol.
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4.6

Cynllun Baglor Gyffredin

1.

Gellir dyfarnu Gradd Baglor Gyffredin fel cymhwyster ymadael heb ddosbarth, a hynny
i fyfyrwyr israddedig sydd wedi gasglu’r credydau a amlinellir isod yn llwyddiannus,
ond sydd heb gasglu’r credydau angenrheidiol ar gyfer dyfarnu Gradd Baglor gydag
Anrhydedd. Y cymhwyster ymadael i fyfyrwyr i fyfyrwyr ym mlwyddyn olaf gradd
Meistr Integredig yw Gradd Baglor gydag Anrhydedd.

2.

I fod yn gymwys i gael Gradd Gyffredin rhaid bod y myfyrwyr wedi:
(i) Llwyddo i gasglu 120 credyd yn llwyddiannus, yn ôl y confensiynau arferol ar gyfer
cwblhau
Rhan
Un
cynlluniau
Gradd
a
Graddau
Sylfaen;
(ii) Dilyn o leiaf 300 credyd i gyd, gyda lleiafswm o 60 credyd ar Lefel Tri neu uwch;
(iii) Cael marc pasio o 40% mewn o leiaf 160 credyd yn Rhan Dau yn ei chrynswth (ac
eithrio modiwlau Lefel S).

3.

Drwy’r cynllun Crynhoi a Throsglwyddo Credydau, gall myfyrwyr â chymwysterau
addas gael eu heithrio o hyd at 120 credyd ar Lefel Un.

4.

Ni fydd myfyrwyr sy’n tynnu’n ôl dros dro gyda’r bwriad o ddychwelyd yn
ddiweddarach er mwyn cwblhau eu hastudiaethau yn gymwys i dderbyn y Radd
Gyffredin wrth iddynt dynnu’n ôl.

5.

Cymhwyster wrth gefn ar gyfer cynlluniau Baglor a Meistr Integredig yw’r Radd
Gyffredin, ac ni chaiff ei hysbysebu i ddarpar ymgeiswyr. Ni ellir ei dyfarnu fel
cymhwyster ynddi ei hun i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cynlluniau a gymeradwywyd
gan y Brifysgol yn llwyddiannus.

Fersiwn 4

LLAWLYFR ANSAWDD ACADEMAIDD

4.7

Cynlluniau Gradd gyda Modiwlau Lefel 0 (Blwyddyn Un)

1.

Os yw myfyrwyr yn dilyn modiwlau Lefel 0 (Blwyddyn Un) fel rhan o’u gradd,
byddant yn pasio os ydynt yn boldoni’r amodau isod yn yr asesiadau modiwl
Lefel 0 (Blwyddyn Un):

2018/19

(i) wedi cael marciau 40% neu uwch mewn modiwlau gwerth 100 credyd
a
(ii) wedi cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.
2.

Fel arfer mae myfyrwyr sydd wedi dechrau Rhan Un CYN mis Medi 2018 yn
cael hyd at dri chyfle i ailsefyll. Serch hynny, bydd rhaid i iddynt basio o leiaf 60
credyd er mwyn cael caniatâd i gael asesiadau ym mis Awst. Os ydynt wedi cael
llai na 60 credyd bydd rhaid ail-wneud eich blwyddyn gyntaf.

3.

Fel arfer, caiff myfyrwyr sydd wedi dechrau Rhan Un ERS mis Medi 2018 hyd at
dri chyfle i ailsefyll. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai
gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf
ym mis Awst. Caniateir i fyfyrwyr sefyll uchafswm o 80 credyd yng nghyfnod
ailsefyll yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na
80 credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y
flwyddyn.

4.

Ni chaiff myfyrwyr ddechrau Blwyddyn Dau (Modiwlau Lefel Un) tan iddynt
fodloni’r holl amodau uchod (hynny yw, ni chaniateir ailsefyll modiwlau Lefel 0
a fethwyd wrth astudio ym Mlwyddyn Dau).

5.

I fynd ymlaen y tu hwnt i Flwyddyn Dau bydd angen ichi fodloni’r un gofynion
â’r rhai a osodir Adran 4.2 y Llawlyfr.
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Graddau Sylfaen: Confensiynau ar gyfer Camu Ymlaen
Blwyddyn Un – Gofynion i drosglwyddo i’r Flwyddyn Olaf

1.

Bydd myfyrwyr yn pasio Blwyddyn Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a
ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Blwyddyn Un:
(i) ennill marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau
a
(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf

2.

Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll. Dim ond hyd at
40% o’r marciau y gellir eu cael wrth ailsefyll. Serch hynny, bydd rhaid iddynt
fod wedi pasio o leiaf 60 credyd i gael caniatâd i gael eu hasesu ym mis Awst.
Os ydynt wedi pasio llai na 60 o gredydau, bydd rhaid iddynt ail-wneud y
flwyddyn gyntaf.
Blwyddyn Un – Gofynion i wneud Profiad Gwaith (FDSc yn unig)

3.

Graddau FDSc Dwy Flynedd: Caniateir i fyfyrwyr gamu ymlaen i’r cyfnod
profiad gwaith chwe wythnos (lle mae hyn yn berthnasol) ond ni chaniateir
iddynt fynd i’r flwyddyn derfynol hyd nes iddynt fodloni’r holl amodau uchod
(h.y. caniateir ail-wneud uchafswm o 20 credyd yn unig o fodiwlau Blwyddyn
Un a fethwyd, tra eu bod yn astudio yn y Flwyddyn Olaf, yn amodol ar y
cyfyngiad ar y cyfleoedd ailsefyll).

4.

Graddau Tair Blynedd: Caniateir i fyfyrwyr gamu ymlaen i’r flwyddyn Rynggwrs ar yr amod eu bod wedi pasio o leiaf 60 credyd yn y flwyddyn gyntaf, ond
ni chaniateir iddynt gamu ymlaen i’r Flwyddyn Olaf hyd nes iddynt fodloni’r
holl amodau uchod (h.y. caniateir ail-wneud uchafswm o 20 credyd yn unig o
fodiwlau Blwyddyn Un a fethwyd, tra eu bod yn astudio yn y Flwyddyn Olaf, yn
amodol ar y cyfyngiad ar y cyfleoedd ailsefyll).
I fod yn gymwys i gael Gradd Sylfaen – Myfyrwyr a ddechreuodd y Flwyddyn
Derfynol CYN mis Medi 2017

5.

Cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% gan basio 200 credyd o 240
credyd yn ystod Blwyddyn Un a’r Flwyddyn Olaf, ac eithrio unrhyw gredydau a
geir yn ystod lleoliad blwyddyn ryng-gwrs.

6.

Peidio â methu mwy nag 20 credyd yn eu Blwyddyn Olaf.

7.

Pasio’r flwyddyn Ryng-gwrs yn y cynllun Gradd Sylfaen tair blynedd.
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8.

Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau, a
hynny i gael marc pasio moel o 40%.

9.

Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod
ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y
cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei
gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd
amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y
cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu
yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

10.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

11.

Ni chaiff myfyrwyr ailsefyll y Flwyddyn Olaf â llechen lân ond ni fydd cyfyngu ar
nifer y credydau y gellir eu hailsefyll fis Awst.
I fod yn gymwys i gael Gradd Sylfaen – Myfyrwyr a ddechreuodd y Flwyddyn
Derfynol ERS mis Medi 2017

12.

Cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% gan basio 200 credyd o 240
credyd yn ystod Blwyddyn Un a’r Flwyddyn Olaf, ac eithrio unrhyw gredydau a
geir yn ystod lleoliad blwyddyn ryng-gwrs.

13.

Peidio â methu mwy nag 20 credyd yn eu Blwyddyn Olaf.

14.

Pasio’r flwyddyn Ryng-gwrs yn y cynllun Gradd Sylfaen tair blynedd.

15.

Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau
(gydag arwydd ailsefyll F), a hynny i gael marc pasio moel o 40%. Dylid cymryd
y cyfleoedd ailsefyll hyn ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod
ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y
cafodd ei ddysgu o’r blaen).

16.

Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y
marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau
arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf
sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y
semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

17.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i
gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim
eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er
mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.
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Ni chaiff myfyrwyr ailsefyll y Flwyddyn Olaf â llechen lân ond ni fydd cyfyngu ar
nifer y credydau y gellir eu hailsefyll fis Awst.
Dosbarthu Gradd: Myfyrwyr a ddechreuodd y Radd Sylfaen CYN Medi 2014

19.

Nid yw’r Radd Sylfaen yn cael ei graddio, ond mae’r modiwlau unigol yn cael eu
graddio (Pasio 40 – 54%, Teilyngdod 55-69%, neu Ragoriaeth 70% ac uwch).
Dosbarthu Gradd: Myfyrwyr a ddechreuodd y Radd Sylfaen AR ÔL Medi 2014

20.

Bydd y Radd Sylfaen gyfan yn cael ei dyfarnu ar sail cyfartaledd wedi’i bwysoli o
farciau’r holl fodiwlau, fel Pasio (40-54%), gyda Theilyngdod (55-69%) neu gyda
Rhagoriaeth (70% ac uwch).

21.

Wrth gyfrif y marc cyfartaledd wedi’i bwysoli bydd y rheolau a ganlyn yn
berthnasol.

22.

Bydd marciau yn cael eu pwysoli yn unol â gwerth credydol pob modiwl (h.y.
bydd gan fodiwlau 20 credyd bwysau ddwywaith mwy na modiwlau 10 credyd,
a.y.y.b.).

23.

Bydd marciau yn cael eu trefnu mewn ‘rhaeadr’ yn unol â’r rheolau a ganlyn:
Gradd Sylfaen Dwy Flynedd

24.

Band 3:
Band 2:
Band 1:

Bydd yr 80 credyd gorau ar Lefel Dau yn derbyn pwysoliad o 3.
Bydd gweddill credydau Lefel Dau, a 40 credyd gorau Lefel Un, yn
derbyn pwysoliad o 2.
Bydd gweddill credydau Lefel Un yn derbyn pwysoliad o 1.

Gradd Sylfaen Tair Blynedd
25.

Band 3:
Band 2:
Band 1:
Band S:

26.

Bydd yr 80 credyd gorau ar Lefel Dau yn derbyn pwysoliad o 3.
Bydd gweddill credydau Lefel Dau, a 40 credyd gorau Lefel Un, yn
derbyn pwysoliad o 2.
Bydd gweddill credydau Lefel Un yn derbyn pwysoliad o 1.
(120 credyd) gyda phwysoliad o 0.5 neu’r hyn a benderfynir gan yr
Adran.

Wrth ddyrannu marciau i Fandiau, ni fydd yr un marc Lefel Un yn gallu
ymddangos mewn Band uwch na’r band y mae marc Lefel Dau yn ymddangos
ynddo.
Y Trothwy (Confensiynau Graddau Sylfaen)

27.

Mae’r rheolau a ganlyn yn berthnasol wrth weithredu’r Trothwy:
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Pwysau Marciau
28.

Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 1%* i unrhyw ffin, RHAID eu
codi i’r dosbarth uwch, ar yr amod eu bod yn bodloni un o’r gofynion hyn:
NAILL AI mae o leiaf 50% o gredydau yn eu crynswth, ac eithrio Blwyddyn
Ryng-gwrs, yn y dosbarth uwch neu drosodd;
NEU mae o leiaf 80 credyd o blith y 120 credyd olaf yn y dosbarth uwch neu
drosodd.
Amgylchiadau arbennig

29.

Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 2% i unrhyw ffin, CANIATEIR eu
codi i’r dosbarth uwch ar argymhelliad y Bwrdd Arholi, os yw salwch neu
amgylchiadau tosturiol eraill wedi effeithio ar eu perfformiad (er enghraifft
amgylchiadau personol neu deuluol), a’r rheini heb gael eu hystyried eisoes
pan gadarnhawyd marciau modiwlau unigol.

30.

At ddibenion y rheol hon, caiff cyfartaleddau rhaeadr a ddangosir hyd at un
pwynt degol er gwybodaeth i’r byrddau arholi eu talgrynnu i fyny (0.5 ac yn
uwch) neu i lawr (<0.5) i’r cyfanrif agosaf.

31.

Ni ddylid defnyddio’r Trothwy ond pan ddaw amgylchiadau arbennig neu
academaidd i’r amlwg, na chawsant eisoes eu hystyried pan gadarnhawyd
marciau modiwlau unigol.

32.

Dylid cadw cofnod o bob penderfyniad, naill ai o blaid neu yn erbyn ymhob
achos ymylol, fel y gellir amddiffyn y penderfyniad yn y dyfodol os oes angen.

33.

Pan fo byrddau adrannol yn gwybod am amgylchiadau arbennig, ond nad ydynt
yn eu cymryd i ystyriaeth wrth bennu marciau a chaniatáu ailsefyll, dylai’r
achosion unigol gael eu trafod a’u cofnodi ym Mwrdd Arholi’r Senedd yn y
semester pan fydd y broblem yn codi. Pan fo myfyrwyr o fewn 2% i’r categori
uwch, ni ddylid eu codi i’r categori uwch ar sail amgylchiadau arbennig oni bai
fod y broblem wedi’i thrafod a’i chofnodi ar yr adeg y bu iddi godi NEU os nad
oedd y broblem yn hysbys i’r byrddau arholi blaenorol.
Symud Ymlaen i gynlluniau baglor

34.

Ar ôl cwblhau’r FDSc bydd gan bob myfyriwr y cyfle i symud ymlaen i ail
flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol. At hyn, gellir cynnig i fyfyrwyr
symud yn uniongyrchol i flwyddyn olaf cynllun gradd Anrhydedd priodol fel a
ganlyn.
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35.

Rhaid bod myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer FDSc dosbarthiadol wedi sicrhau
Teilyngdod o leiaf yn y dosbarth cyffredinol, a derbyn geirda cefnogol gan
Bwyllgor y Cynllun.

36.

Rhaid bod myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer FDSc annosbarthiadol wedi sicrhau
graddau Teilyngdod neu uwch yn 180 o gredydau o leiaf (ac eithrio’r Rhaglen
Profiad Gwaith), neu sicrhau graddau Teilyngdod neu uwch yn o leiaf 90 credyd
o blith modiwlau’r flwyddyn olaf, a derbyn geirda cefnogol gan Bwyllgor y
Cynllun.

37.

Ar ôl cwblhau’r FDA bydd gan bob myfyriwr y cyfle i symud ymlaen i drydedd
flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol, ar yr amod eu bod wedi bodloni'r
gofynion symud ymlaen arferol sy’n weithredol wrth i israddedigion symud o
flwyddyn dau i flwyddyn tri y cynllun BA.
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Confensiynau Dyfarnu Tystysgrifau neu Ddiplomâu Addysg Uwch

1.

Gellir dyfarnu Tystysgrifau a Diplomâu Addysg Uwch yn gymwysterau ynddynt
eu hunain i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cynlluniau astudio a gymeradwywyd
gan y Brifysgol yn llwyddiannus.

2.

Yn ogystal, gellir dyfarnu Tystysgrifau a Diplomâu Addysg Uwch yn
gymwysterau i fyfyrwyr a enillodd gredydau sy'n annigonol er mwyn cael
gradd, yn amodol ar ofynion penodol y cynllun.

3.

Bydd y confensiynau a ganlyn yn berthnasol i’r achosion a nodir yn y paragraff
uchod:
Tystysgrifau Addysg Uwch

4.

Ennill 120 credyd yn unol â’r confensiynau sydd fel arfer yn rheoli cwblhau
Rhan Un cynlluniau gradd a chynlluniau Graddau Sylfaen.
Diplomâu Addysg Uwch

5.

I fod yn gymwys i gael Diploma Addysg Uwch rhaid bod y myfyrwyr wedi:
(i) dilyn o leiaf 240 credyd i gyd, gydag o leiaf 100 o’r credydau hynny ar Lefel
Dau neu’n uwch;
a
(ii) cael marc pasio o 40 mewn o leiaf 90 credyd ym Mlwyddyn Dau (neu’r hyn
sy’n cyfateb iddi) neu 120 credyd dros Ran Dau yn ei chrynswth (ac eithrio
modiwlau Lefel S).

6.

Drwy'r cynllun Crynhoi a Throsglwyddo Credydau, gall myfyrwyr â
chymwysterau addas gael eu heithrio o hyd at 120 credyd ar Lefel Un.

7.

Ni fydd myfyrwyr sy’n gadael dros dro gyda’r bwriad o ddychwelyd at eu
hastudiaethau’n ddiweddarach yn gymwys i gael Tystysgrif na Diploma Addysg
Uwch.
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4.10 Cynlluniau Gradd gyda Blwyddyn Ryng-gwrs
1.

Bydd y rheol arferol bod yn rhaid llwyddo mewn 100 credyd ym mhob blwyddyn
astudio er mwyn symud ymlaen yn cael ei weithredu ar gyfer y Flwyddyn Ryng-gwrs.

2.

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sy’n methu symud ymlaen ar ddiwedd Blwyddyn 2 (neu’r
flwyddyn gyfatebol cyn y flwyddyn mewn diwydiant neu’r flwyddyn yn astudio
dramor) gwblhau a phasio asesiadau ailsefyll yr haf ym mis Awst neu ailadrodd y
flwyddyn cyn dechrau ar y Flwyddyn Ryng-gwrs.

3.

Bydd y Flwyddyn Ryng-gwrs yn cael ei marcio yn unol â’r meini prawf a gyhoeddwyd
ar gyfer asesu. Bydd Bwrdd Arholi’r Senedd yn mynnu bod myfyrwyr nad ydynt yn
cyflawni’r canlyniadau dysgu ac yn sicrhau marc isaf o 40% neu’n cwblhau’r flwyddyn
yn llwyddiannus yn symud i gynllun gradd cytras nad yw’n cynnwys y flwyddyn
integredig mewn diwydiant / blwyddyn integredig yn astudio dramor.

Fersiwn 4

LLAWLYFR ANSAWDD ACADEMAIDD

2018/19

Fersiwn 4

LLAWLYFR ANSAWDD ACADEMAIDD

2018/19

4.11 Cyflwyniad i Ddyfarniadau Uwchraddedig trwy Gwrs
1.

Dylid ddarllen y ‘Rheoliadau ar gyfer Graddau Meistr Modiwlar’ ochr yn ochr â’r
confensiynau arholiadau a amlinellir isod. Cewch hyd iddynt yn:
http://www.aber.ac.uk/cy/regulations/contents/modular-masters/.

2.

Rhaglen uwchraddedig ar lefel ‘M’ nad yw’n gyfan gwbl seiliedig ar draethawd
ymchwil yw cynllun uwchraddedig drwy gwrs. Yn eu plith mae MRes, MA, MSc, LLM.
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4.12 Rheolau ar gyfer Camu Ymlaen mewn Cynlluniau Uwchraddedig trwy Gwrs
Myfyrwyr a ddechreuodd eu Graddau Meistr Drwy Gwrs CYN mis Medi 2013
1.

I fod yn gymwys i gamu ymlaen i gyfnod y traethawd estynedig / prosiect ar
gynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol o 50% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 80 credyd a
astudiwyd yn Rhan Un Cynllun Uwchraddedig Drwy Gwrs, gan gynnwys
unrhyw rai o’r modiwlau craidd y mae’r Adran wedi nodi bod rhaid cael 50%
o leiaf i’w pasio.

2.

I gyrraedd lefel Rhagoriaeth yn Rhan Un Cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs,
rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol o 70% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 80 credyd a
wnaed yn Rhan Un Cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs, gan gynnwys unrhyw
ofynion craidd a bennwyd gan yr Adrannau.

3.

I gael gradd Meistr, rhaid i’r myfyriwr basio Rhan Un a Rhan Dau.

4.

I gael Gradd Meistr gyda Rhagoriaeth, rhaid i‘r myfyriwr ennill marc
cyffredinol o 70% o leiaf a bod wedi ennill o leiaf 65% yn Rhan Un ac o leiaf
70% yn Rhan Dau. [I gyfrifo’r marc cyffredinol, bydd i Ran Un a Rhan Dau yr
un pwysoliad.]

5.

Gall myfyrwyr nad ydynt yn bodloni’r gofynion ar gyfer Rhagoriaeth ond
sy’n ennill marc cyffredinol o 60% neu ragor ennill gradd Meistr â
Theilyngdod (ymgeiswyr sy’n dechrau o fis Medi 2009).

6.

Ni fydd myfyriwr a fethodd Rhan Un neu Ran Dau ar yr ymgais gyntaf yn
gymwys i gael Rhagoriaeth na Theilyngdod.

7.

I fod yn gymwys i gael Diploma Uwchraddedig, rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol o 50% o leiaf mewn modiwlau a ddysgir sy’n
werth 120 o gredydau;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 80 credyd yn
Rhan Un, gan gynnwys y modiwlau hynny a bennwyd yn fodiwlau craidd ar
gyfer y Diploma Uwchraddedig.
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Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i
gael Rhagoriaeth.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael
Teilyngdod (y rheini sydd wedi dechrau ers mis Medi 2009).
8.

I fod yn gymwys i gael Tystysgrif Uwchraddedig, rhaid i’r ymgeisydd gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol o 50% o leiaf mewn modiwlau a ddysgir sy’n
werth 60 credyd;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 40 credyd o blith
y 60 credyd a asesir ar gyfer y Dystysgrif, gan gynnwys y modiwlau hynny a
bennwyd yn fodiwlau craidd ar gyfer y Dystysgrif.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i
gael Rhagoriaeth.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael
Teilyngdod (y rheini sydd wedi dechrau ers mis Medi 2009).

9.

Bydd myfyrwyr sy’n ailsefyll modiwlau a fethwyd yn medru ennill uchafswm
o 50% ym mhob un.
Myfyrwyr sydd wedi dechrau Gradd Meistr ERS mis Medi 2013

10.

I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs, rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 50% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd
o’r cyfanswm o 180 credyd a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

11.

I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Theilyngdod, rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 60% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd
o’r modiwlau a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

12.

I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Rhagoriaeth, rhaid i fyfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 70% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd
o’r modiwlau a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

13.

I fod yn gymwys i gael Diploma Uwchraddedig, rhaid i fyfyriwr nad yw wedi
cwblhau’r traethawd estynedig neu brosiect cyfatebol gael:
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(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 50% o leiaf dros y 120 o gredydau
drwy gwrs;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 100 credyd
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i
gael Rhagoriaeth.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael
Teilyngdod.
14.

I fod yn gymwys i gael Tystysgrif Uwchraddedig, rhaid i fyfyriwr sy’n gadael
ar ôl cwblhau 60 credyd gael:
(i) cyfartaledd wedi’i bwysoli o 50% o leiaf dros y 60 credyd;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 40 credyd;
(iii) cwblhau credyd ar Lefel 7 Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru
yn llwyddiannus (AU Lefel M gynt)
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i
gael Rhagoriaeth.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael
Teilyngdod.

15.

Bydd myfyriwr sydd wedi cwblhau 180 credyd ond nad yw wedi bodloni’r
gofynion i gael Gradd Meistr yn gymwys i gael Diploma neu Dystysgrif
Uwchraddedig os yw:
(i) wedi cwblhau 100 credyd gan gael marciau o 50% neu fwy (Diploma);
(ii) wedi cwblhau 40 credyd gan gael marciau o 50% neu fwy a bod y
credydau a gwblhawyd yn llwyddiannus yn rhai ar Lefel 7 Fframwaith
Credydau a Chymwysterau Cymru (AU Lefel M gynt (Tystysgrif)).
Ni fydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r 180 credyd i gyd yn gymwys i gael
Teilyngdod neu Ragoriaeth os nad ydynt yn gymwys i gael gradd Meistr ond
eu bod yn gymwys i gael dyfarniad canolradd, sef Tystysgrif neu Ddiploma.
Cywiro methiant

16.

Caiff myfyrwyr sy’n ailsefyll modiwlau a fethwyd wneud hynny unwaith i
gael marc uchaf o 50% (ac eithrio pan fydd amgylchiadau arbennig wedi’u
derbyn).
Trothwy

17.

Pan fydd myfyrwyr wedi cwblhau 180 credyd, ac wedi cyflwyno
amgylchiadau arbennig, gall y Byrddau Arholi ddyfarnu gradd Llwyddo,
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Teilyngdod neu Ragoriaeth i’r rheini y mae eu cyfartaledd cyffredinol wedi’i
bwysoli hyd at 2% islaw’r ffin, a phan fydd gofynion eraill wedi’u bodloni,
sef:
Gellir ystyried rhoi gradd LLWYDDO i rai â chyfartaledd o 47.5 – 49.4%
Gellir ystyried rhoi gradd TEILYNGDOD i rai â chyfartaledd o 57.5 – 59.4%
Gellir ystyried rhoi gradd RHAGORIAETH i rai â chyfartaledd o 67.5 – 69.4%
18.

Pan fydd yn gwneud argymhellion o’r fath o fewn y trothwy o 2%, rhaid i’r
Bwrdd Arholi fod yn fodlon y byddai’r myfyriwr wedi cyrraedd y safon
ofynnol pe na bai’r amgylchiadau arbennig wedi effeithio’n andwyol ar ei
berfformiad.
Myfyrwyr sydd wedi dechrau Gradd Meistr ERS Mis Medi 2018

19.

I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs, rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 50% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd
o’r cyfanswm o 180 credyd a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

20.

I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Theilyngdod, rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 60% o leiaf:
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd
o’r modiwlau a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

21.

I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Rhagoriaeth, rhaid i’r myfyriwr gael:
(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 70% o leiaf;
(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd a
wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

22.

I fod yn gymwys i gael Diploma Uwchraddedig, rhaid i fyfyriwr:
(i) gwblhau lleiafswm o 120 credyd;
(ii) gael marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 100
credyd;
(iii) gael cyfartaledd wedi’i bwysoli o 50% o leiaf dros 120 credyd.
Os oes mwy na 120 o gredydau wedi eu cwblhau, defnyddir y 120 credyd o
farciau uchaf er mwyn cyfrifo’r marc cyffredinol, a hynny er mwyn
penderfynu a yw’r diploma wedi ei basio a dosbarth y dyfarniad.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i
gael Rhagoriaeth.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60-69% yn gymwys i gael
Teilyngdod.
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I fod yn gymwys i gael dyfarniad Tystysgrif Uwchraddedig rhaid i fyfyriwr
basio lleiafswm o 60 credyd. Os yw myfyriwr wedi cwblhau mwy na 60
credyd, defnyddir y 60 credyd o farciau uchaf er mwyn cyfrifo’r marc
cyffredinol a phennu dosbarth y dyfarniad.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i
gael Rhagoriaeth.
Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60-69% yn gymwys i gael
Teilyngdod.
Cywiro Methiant

24.

Caiff myfyrwyr sy’n ailsefyll modiwlau a fethwyd wneud hynny ddwywaith i
gael marc uchaf o 50% (ac eithrio pan fydd amgylchiadau arbennig wedi’u
derbyn). Dyfernir bod gwaith sydd heb ei gyflwyno, yn cynnwys y traethawd
hir, wedi ei fethu, a chaniateir ailsefyll hwn hefyd am farc o 50% ar gyfer y
modiwl, wedi ei gapio. Fodd bynnag, nid oes modd i fyfyrwyr ailsefyll er
mwyn gwella dosbarth y dyfarniad, wedi iddynt gymhwyso.

25.

Bydd myfyrwyr Meistr amser-llawn yn cofrestru am gyfnod o 12 mis. Bydd
ganddynt derfyn amser o dair blynedd ar y mwyaf o’r dyddiad dechrau er
mwyn cwblhau’r radd. Yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf yn y flwyddyn gyntaf,
mae modd iddynt ailsefyll uchafswm o 60 credyd o fodiwlau trwy gwrs a
fethwyd, ond mae modd iddynt ohirio ailsefyll y modiwlau trwy gwrs. Fodd
bynnag, mae’n rhaid ailsefyll y modiwlau hyn yn y flwyddyn ddilynol, un ai
yn ystod y semester neu/ac yng nghyfnod ailsefyll yr haf. Mae hyn yn
caniatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr gyda’u trefniadau ailsefyll a’r traethawd hir
yn y flwyddyn gyntaf.

26.

Mae modd i fyfyrwyr Meistr amser-llawn sydd heb basio’r traethawd hir,
neu heb ei gyflwyno o fewn y cyfnod cofrestru 12 mis, ei gyflwyno neu ei
ailgyflwyno unrhyw bryd hyd at ddiwedd yr ail flwyddyn. Byddai ganddynt
gyfle olaf i ailgyflwyno yn ystod y drydedd flwyddyn.

27.

Caniateir ailsefyll am farciau llawn pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu
cymeradwyo, a gall myfyrwyr dynnu’n ôl am gyfnod, ond disgwylir y
byddant yn cwblhau o fewn 3 blynedd ar y mwyaf. Mewn amgylchiadau
eithriadol, gall y Dirprwy Is-Ganghellor gymeradwyo cyfnod pellach o 12
mis.

28.

Bydd gan fyfyrwyr Meistr amser-llawn ar radd Meistr dwy flynedd
uchafswm o bedair blynedd er mwyn cwblhau’r radd. Yn ystod cyfnod
ailsefyll yr haf yn y flwyddyn gyntaf, mae modd iddynt ailsefyll uchafswm o
60 credyd o fodiwlau trwy gwrs a fethwyd, ond mae modd iddynt ohirio
ailsefyll y modiwlau trwy gwrs. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt gwblhau’r
rhain erbyn diwedd y drydedd flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu hyblygrwydd
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i reoli asesiadau ailsefyll, ac yn cydnabod y gallai fod yn anodd i fyfyrwyr
ailsefyll tra’n cwblhau lleoliadau mewn diwydiant neu’n mynychu prifysgol
bartnerol. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Dirprwy Is-Ganghellor
gymeradwyo cyfnod pellach o 12 mis.
29.

Bydd gan fyfyrwyr ar gyrsiau Diploma a Thystysgrif gyfnod ychwanegol o 12
mis ar ôl diwedd cyfnod y cwrs er mwyn cwblhau unrhyw asesiadau ailsefyll.

30.

Mae cyfnod cyrsiau ymgeiswyr Meistr rhan-amser a Dysgu o Bell yn hwy, ac
mae ganddynt hyblygrwydd er mwyn ailsefyll modiwlau yn ystod y cyfnodau
hynny. Dylent fod wedi cwblhau asesiadau ailsefyll unrhyw fodiwlau trwy
gwrs cyn dechrau blwyddyn olaf eu terfyn amser hwyaf, hynny yw pum
mlynedd ar gyfer ymgeiswyr rhan-amser a saith mlynedd ar gyfer dysgu o
bell.

Trothwy
31.

Pan fydd myfyrwyr wedi cwblhau 180 credyd, ac wedi cyflwyno
amgylchiadau arbennig, gall y Byrddau Arholi ddyfarnu gradd Llwyddo,
Teilyngdod neu Ragoriaeth i’r rheini y mae eu cyfartaledd cyffredinol wedi’i
bwysoli hyd at 2% islaw’r ffin, a phan fydd gofynion eraill wedi’u bodloni,
sef:
Gellir ystyried rhoi gradd LLWYDDO i rai â chyfartaledd o 47.5% - 49.4%
Gellir ystyried rhoi gradd TEILYNGDOD i rai â chyfartaledd o 57.5-59.4%
Gellir ystyried rhoi gradd RHAGORIAETH i rai â chyfartaledd o 67.5% - 69.4

32.

Pan fydd yn gwneud argymhellion o’r fath o fewn y trothwy o 2%, rhaid i’r
Bwrdd Arholi fod yn fodlon y byddai’r myfyriwr wedi cyrraedd y safon
ofynnol pe na bai’r amgylchiadau arbennig wedi effeithio’n andwyol ar ei
berfformiad.
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4.13 Llechen Lân
1.

Mae hyn yn berthnasol i'r israddedigion hynny a ddechreuodd ar eu hastudiaethau ym
Mhrifysgol Aberystwyth yn fyfyrwyr cofrestredig CYN Medi 2016 YN UNIG ac a
ddechreuodd Ran Dau CYN Medi 2017. Fel rheol caniateir dau gyfle ailsefyll i fyfyrwyr a
ddechreuodd Ran Dau ERS Medi 2017, a hynny am farc wedi ei gapio yn unol â’r hyn a
amlinellir yn Adrannau 4.2, 4.3 a 4.8 y Llawlyfr, ond ni chaniateir iddynt gael llechen lân.

2.

Gyda chytundeb y Brifysgol, gellir caniatáu i fyfyriwr ailsefyll Blwyddyn 2 [Blwyddyn 1
ar gyfer myfyrwyr Gradd Sylfaen] yn ei chyfanrwydd ar gyfer y marciau llawn yn hytrach
nag ailsefyll y credydau a fethwyd yn unig;

3.

Er mwyn i hyn gael ei gymeradwyo, rhaid i’r myfyriwr gytuno’n ffurfiol i ildio’r holl
farciau a gafodd eisoes. Ni fydd y rhain yn cyfrif bellach tuag at ddosbarth terfynol y
radd ac ni ellir ail-alw arnynt os na bydd y myfyriwr yn perfformio cystal yn ystod y
flwyddyn ailsefyll. Yr unig eithriad fyddai achosion o Ymddygiad Academaidd
Annerbyniol lle dyfernir dangosydd N; gall fod angen ystyriaeth bellach;

4.

Ni fydd ceisiadau myfyrwyr yn cael eu hystyried hyd nes bydd marciau semester dau
wedi eu cyhoeddi ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf;

5.

Dim ond unwaith y caiff myfyrwyr ddechrau â llechen lân, a hynny gyda
chymeradwyaeth eu Cyfadrannau;

6.

Ni chaiff myfyrwyr ond ddechrau â llechen lân yn y cyd-destun ei bod yn ofynnol iddynt
gwblhau gradd sylfaen ddwy flynedd amser llawn cyn pen pedair blynedd a gradd
sylfaen dair blynedd cyn pen pum mlynedd.

7.

Os bydd myfyrwyr yn dewis dechrau â llechen lân, dylid nodi y bydd trawsgrifiad y
flwyddyn derfynol a’r Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch yn cynnwys cofnod o’r marciau
a gafwyd yn ystod y flwyddyn.

8.

Cyfrifoldeb y myfyrwyr yw cadarnhau a fydd unrhyw effaith ar eu fisâu, fel y bo’n briodol.
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4.14 Credydau o sefydliadau eraill
Myfyrwyr a ddechreuodd Ran Un a Dyfarniadau Uwchraddedig ERS Medi 2018 a
Rhan Dau ERS Medi 2019
1.

2.

3.

4.

Dim ond fel rhan o gytundeb cydweithredol llawn sy’n cynnwys mapio ffurfiol
o’r graddfeydd marcio y bydd marciau o sefydliadau eraill yn cael eu trosi a’u
cynnwys wrth bennu dosbarth dyfarniadau israddedig ac uwchraddedig trwy
gwrs. Ceir canllawiau pellach ynglŷn â’r trefniadau hyn yn adran 9 y Llawlyfr.
Dyfarniadau israddedig
Yn achos credyd lefel 3 a lefel M o fewn graddau israddedig, mae’n rhaid
cynnwys marciau ar gyfer yr holl 120 o gredydau ar bob lefel, heb ddarpariaeth
ar gyfer ‘credyd yn unig’ ar y lefelau hyn wrth bennu dosbarth terfynol y radd.
Ar lefel dau o fewn graddau israddedig, caniateir trosglwyddo credydau yn unig
yn absenoldeb mapio ffurfiol o’r graddfeydd marcio, a hynny heb gofnodi
marciau wrth bennu dosbarth y radd. O dan yr amgylchiadau hyn, pennir
dosbarth graddau yn unol â’r rheolau ‘rhaeadru’ arferol a amlinellir yn adran
4.4. Bydd marciau’n cael eu hepgor os mai credyd yn unig sydd i’w gynnwys,
gan symud y marciau sy’n weddill i’r bandiau uwch.
Dyfarniadau uwchraddedig trwy gwrs
Pan drosglwyddir credydau o sefydliadau eraill ar gyfer dyfarniadau
uwchraddedig trwy gwrs, heb drosi’r marciau, pennir dosbarth y dyfarniad ar
sail y marciau a ddyfarnwyd yn Aberystwyth, ac yn unol â’r cyfyngiadau ar
drosglwyddo credydau.

