Siarter Myfyrwyr Prifysgol Cymru
Mae’r Siarter Myfyrwyr hwn yn sefydlu’r safonau gwasanaeth y mae’r Brifysgol yn anelu atynt ac yn esbonio rôl y
myfyriwr yn helpu i gyflawni safonau uchel. Mae’r disgwyliadau cyffredin hyn a ddiffinnir y glir rhwng y Brifysgol a
myfyrwyr yn gwella ansawdd profiad addysgol y myfyriwr.

Ar bob achlysur…
Gallwch ddisgwyl i’r Brifysgol wneud y canlynol:

Fel myfyriwr, disgwylir i chi wneud y canlynol:

-

bod yn gwrtais ac yn deg wrth ymdrin â chi;

–

-

sicrhau cydraddoldeb triniaeth i bawb, beth bynnag
eu rhyw, oed, hil, ethnigrwydd, anabledd, tueddfryd
rhywiol, crefydd neu gred;

bod yn gwrtais ac yn deg wrth ymdrin â’r Brifysgol a’i
staff;

–

bod yn ystyriol ac yn barchus i’n cymuned amrywiol o
fyfyrwyr;

-

sicrhau mynediad at ei fframwaith rheoleiddiol
academaidd;

–

-

monitro deunydd cyhoeddusrwydd yr holl sefydliadau
sy’n cynnig rhaglenni astudio a ddilysir gan Brifysgol
Cymru i sicrhau gwybodaeth glir a chywir;

bod yn ymwybodol o Reoliadau’r Brifysgol a’r
rheoliadau penodol ar gyfer eich rhaglen astudio a
chydymffurfio â nhw;

–

cymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun,
ymgymryd â’ch astudiaethau gydag ymrwymiad
cadarnhaol, gwneud eich gorau ac anelu’n uchel;

–

monitro gwefan Campws Byd-eang y Brifysgol a’r
Llyfrgell Ar-lein i sicrhau’r wybodaeth ddiweddaraf;

–

edrych yn rheolaidd am ohebiaeth y Brifysgol a allai
fod wedi’i hanfon atoch drwy eich cyfrif ebost ‘Fy
Nghymru i’;

–

gweithredu fel llysgennad i’r Brifysgol a pheidio â
dwyn anfri ar y Brifysgol;

–

dangos parodrwydd i ymgysylltu â’r Brifysgol

-

parchu eich hawl i gyfrinachedd;

-

darparu pwyntiau cyswllt i chi, drwy gydol cyfnod eich
astudiaethau, rhag ofn i chi fod â chwestiynau neu
fod angen cyngor arnoch;

-

gwarchod pob gwybodaeth bersonol rydych chi’n ei
darparu yn unol â’r Ddeddf Amddiffyn Data.

Cyflawni a Datblygu…
Gallwch ddisgwyl i’r Brifysgol wneud y canlynol:
–

sicrhau eich bod yn cael y cyfle i gwblhau eich rhaglen
astudio;

–

ymgyfarwyddo â strwythur eich rhaglen a’r cyfleoedd
datblygu a geir ynddi, drwy gydol eich astudiaethau;

–

sicrhau eich bod yn gallu cyrchu’r wybodaeth sy’n eich
hysbysu am y cyfleoedd sydd ar gael drwy eich
rhaglen astudio i gynorthwyo eich datblygiad
academaidd, personol a phroffesiynol;

–

ymgysylltu â’ch rhaglen astudio a chyfranogi yn yr
holl gyfleoedd datblygu sydd ar gael i chi;

–

bodloni’r holl ofynion presenoldeb ac asesu;

–

adolygu profiad addysgol y myfyriwr yn eich sefydliad,
gan gymryd camau priodol i sicrhau ei fod o safon
uchel yn gyson ac yn unol ag ymarfer academaidd da;

–

defnyddio’r adnoddau dysgu, a lle bo angen, y
gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi;

–

–

monitro ac adolygu’r adnoddau dysgu sydd ar gael i
fyfyrwyr ar raglenni astudio dilysedig;

ystyried cyfleoedd i ymuno â phwyllgorau fel aelod
myfyriwr neu wasanaethu fel cynrychiolydd myfyrwyr
ar eich cwrs astudio;
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Fel myfyriwr, disgwylir i chi wneud y canlynol:

–

sicrhau cyfranogiad myfyrwyr drwy aelodaeth yn ei
strwythur pwyllgorau;

–

ymgymryd â hyfforddiant ymglymiad myfyrwyr a
chyfleoedd cymorth;

–

sicrhau bod trefniadau adborth ar gael i chi drwy
gydol eich astudiaethau;

–

defnyddio a chynorthwyo’r trefniadau ymglymiad
myfyrwyr mewn dull cytbwys ac adeiladol.

–

sicrhau eich bod yn ymwybodol o weithredu’r Brifysgol
mewn ymateb i adborth a dderbynnir;

–

rhannu arferion academaidd a phroffesiynol da, a
hyfforddiant i staff addysgu ar raglenni astudio
dilysedig.

Apelio a Chwyno…
Gallwch ddisgwyl i’r Brifysgol wneud y canlynol:
–

darparu gweithdrefn apelio a chwyno, heb berysgl o
gael eich anfanteisio;

–

sicrhau cyngor a gwybodaeth glir a chywir am ei
gweithdrefnau;

–

–

Fel myfyriwr, disgwylir i chi wneud y canlynol:
–

dilyn y trefniadau yn eich sefydliad yn y lle cyntaf. Os
nad ydych chi’n fodlon â’r canlyniad, gallwch ddilyn
trefniadau’r Brifysgol.

–

ymdrin â phob apêl a chwyn gan fyfyrwyr o ddifrif, yn
deg ac yn amserol, gan sicrhau bod camau priodol yn
cael eu cymryd;

peidio â gwneud cwynion neu honiadau maleisus neu
flinderus

–

deall a pharchu gweithdrefnau ac amserlenni ffurfiol
y Brifysgol

monitro’r nifer o apeliadau a chwynion y mae’n eu
derbyn a gwerthuso eu canlyniadau.

–

dilyn gweithdrefnau’n agos, a darparu ffeithiau
allweddol perthnasol a thystiolaeth ategol, o fewn yr
amserlenni penodedig

Ansawdd a Safonau…
Gallwch ddisgwyl i’r Brifysgol wneud y canlynol:

Fel myfyriwr, disgwylir i chi wneud y canlynol:

–

sicrhau bod staff addysgu ar eich rhaglen astudio’n
gymwysedig ac yn addas;

–

bod yn gyfarwydd â rheoliadau asesu eich rhaglen a
chydymffurfio â hwy;

–

sicrhau bod Arholwr Allanol cymwysedig yn cael ei
benodi i’ch rhaglen astudio;

–

–

sicrhau bod adroddiadau Arholwyr Allanol ar gael i’w
hadolygu gan fyfyrwyr;

bod yn gyfarwydd â’r cyngor a roddir yng
ngwybodaeth eich rhaglen ar ddulliau ysgrifennu
academaidd ac osgoi llên-ladrad;

–

dangos ymrwymiad i onestrwydd academaidd drwy
sicrhau mai eich gwaith chi yw’r hyn a gyflwynwch
a’ch bod yn cydnabod unrhyw ddefnydd a wnewch o
waith pobl eraill.

–

ystyried a gweithredu ar adborth a gyflwynir i’r
Brifysgol drwy adroddiadau Arholwyr Allanol;

–

sicrhau bod y dull asesu a ddefnyddir yn addas i’r
rhaglen, ei fod yn berthnasol i’r canlyniadau dysgu ac
yn cydymffurfio â’n polisïau;

–

sicrhau bod rheoliadau a phrotocolau asesu’r
rhaglenni astudio ar gael;

–

sicrhau y penodir Safonwr cymwysedig sydd wedi’i
ymsefydlu’n llawn ar gyfer eich sefydliad;

–

sicrhau cyswllt â’i gwefan, y llyfrgell ar-lein a phorthol
y myfyrwyr i gynorthwyo â gofynion astudio;

–

sicrhau bod meddalwedd datgelu llên-ladrad ar gael
yn ôl ein doethineb ni.

Pan fyddwch yn graddio…
Gallwch ddisgwyl i’r Brifysgol wneud y canlynol:
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darparu tystysgrif ac Atodiad Diploma (sy’n cynnwys
trawsgrifiad) i chi o fewn wyth wythnos i gael eich
derbyn i’ch dyfarniad gan Fwrdd Arholi Trosfwaol
Prifysgol Cymru;
galluogi i chi barhau eich cysylltiad â’r Brifysgol ar ôl i
chi adael drwy gynnig cyfle i ymuno â’n Cymdeithas
Cyn-fyfyrwyr;

–

rhoi cyfle i chi ddod i ddathliad graddio;

–

cadw eich cofnod myfyriwr yn ddiderfyn a hysbysu
trydydd partïon am eich dyfarniad ar eich cais a’ch
awdurdod chi.

Fel myfyriwr, disgwylir i chi wneud y canlynol:
–

deall nad ydych chi wedi cael eich derbyn yn ffurfiol
i’ch gradd hyd nes y bydd y canlyniad a argymhellir
wedi’i gymeradwyo gan Fwrdd Arholi Trosfwaol
Prifysgol Cymru a bod yr Is-Ganghellor wedi eich
derbyn i’ch dyfarniad;

–

ystyried cadw eich cysylltiad â Phrifysgol Cymru ar ôl
graddio drwy ymuno â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Dolenni defnyddiol:
Gwefan Prifysgol Cymru

www.cymru.ac.uk

Prifysgol Cymru ‘Amdanom Ni’

www.wales.ac.uk/cy/AmdanomNi/AboutUs.aspx

Prifysgol Cymru ‘Cenhadaeth a Strategaeth’

www.wales.ac.uk/cy/AmdanomNi/CenhadaethaStrategae
th/DibenAGwerthoedd.aspx

Rheoliadau Academaidd Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/RheoliadauAcademaidd.aspx

Gwybodaeth am Ganolfannau Cydweithredol yn cynnig
Dyfarniadau Prifysgol Cymru

www.cymru.ac.uk/cy/InstitutionsAndCourses/Institutions.
aspx

Cymdeithas Cynfyfyrwyr Prifysgol Cymru

www.cymru.ac.uk/cy/Study/GuideforNewStudents/Univers
ityofCymruAlumniAssociation.aspx

Gweithdrefn Apelio Myfyrwyr Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/ApeliadauMyfyrwyr.aspx

Gweithdrefn Gwyno Myfyrwyr Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/CwynionMyfyrwyr.aspx

Gweithdrefn Ymarfer Annheg Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/WeithdrefnYmarferAnnheg.aspx

Achosion Arbennig Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/Achosion-Arbennig.aspx

Llyfrgell Ar-lein Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/OnlineLibrary/OnlineLibrary.aspx

Cwestiynau Cyffredin

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/CwestiynauCyffredin.aspx

Arolwg Myfyrwyr Prifysgol Cymru

www.wales.ac.uk/cy/Y-Gofrestrfa/MyfyrwyrPresennol/ArolwgMyfyrwyr/Student-Survey-2012Closed.aspx

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd

www.qaa.ac.uk

Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol

www.oiahe.org.uk
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Cysylltwch â Registryhelpdesk@cymru.ac.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am gynnwys y Siarter Myfyrwy
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