
Cylch cynllunio 2 flynedd 
Cynlluniau newydd a gynigir (mynediad 2025) 

Cynigion – Cylch Cynllunio Dwy Flynedd – 2022/23 

 

SYNIAD

• Cynnig am gynllun Israddedig i gyfarfod Medi 2022 neu Ionawr 2023 Pwyllgor CP (mynediad yn 2025)

• Cynnig am gynllun Israddedig i gyfarfod Mehefin 2023 Pwyllgor CP (mynediad posibl yn 2025)

• Cynnig am gynllun Uwchraddedig i gyfarfod Mehefin 2023 Pwyllgor CP

• Llwybr-carlam: cynnig am gynllun Israddedig i gyfarfod Ionawr 2025 Pwyllgor CP (mynediad posibl yn 
2025) - dim amser i lansio, ni fydd wedi'i gynnwys yn y Prospectws
- Achos Busnes (cymeradwywyd gan y Weithrediaeth), SDF1.1 (cymeradwywyd gan Bwyllgor PPC)

Cynnwys
Academaidd

• SDF1.2 (i'r panel cymeradwyo)

• Blaenddalen pwyllgor

• Manyleb Rhaglen, gan gynnwys canlyniadau dysgu'r cynllun/modiwl wedi'u mapio'n erbyn yr asesiadau

• Tystiolaeth o ymgynghori allanol

• Tystiolaeth o ymgynghori â myfyrwyr cyfredol / cyn-fyfyrwyr

• Ffurflenni Cymeradwyo Modiwl (lle bo'n briodol) - i'w hadolygu a'u cymeradwyo gan Bwyllgor MAyG

Panel
Cymeradwyo

• Rhoi gwybod i'r adran Cyhoeddiadau fel y gellir ei gynnwys yn y Prosbectws sy'n cael ei argraffu

• Panel Sefydlog Cymeradwyo - cyfarfod 5-6 gwaith y flwyddyn

Cwblhau'r
cymeradwyo

•Pwyllgor Cynllunio’r Portffolio yn derbyn cofnodion y panelau cymeradwyo

Marchnata
(ar ôl y 
panel)

• Gweithio gyda'r cynrychiolwyr marchnata i lansio'r ymgyrch

• Rhoi gwybod i'r Swyddog Cyhoeddiadau am gynnwys ar gyfer y prosbectws a thaflenni

• Rhoi gwybod i reolwr cynnwys cyrsiau ar y we

T

Gwe-
ddalennau 

cwrs

• Proforma i Adrannau yn gofyn am wybodaeth i'w rhoi ar dudalennau cyrsiau'r we

Prospectws

• Cadarnhau'r cynnig a gofynion mynediad

• Prosbectws Israddedig (ar gyfer 2025) i'w gyhoeddi fis Ionawr 2024

• Prosbectws Uwchraddedig (ar gyfer 2025) i'w gyhoeddi fis Mawrth 2024 

Lansio

• Hyrwyddo

• Ymweliadau ag ysgolion

Hysbysebu

• Dyddiau Agored

• Yn y Portffolio Marchnata

• Cytuno ar ddata Setiau Gwybodaeth Allweddol

Mynediad

• Mai 2024 - gwneud penderfyniad ynghylch mynediad trwy'r Clirio 2024

• Mai 2024 ar UCAS am y tro cyntaf

• Llwybr carlam: ar UCAS Awst 2024

Ymgeiswyr

• Hydref 2024 - derbyn ceisiadau cyntaf trwy UCAS am fynediad yn 2025

• Trosi Ymgeiswyr


