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YMWADIAD

Mae Prifysgol Abertawe wedi gwneud pob ymdrech 
rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth a geir yn y cyhoeddiad 
hwn yn gywir ar adeg ei chyhoeddi, a cheidw’r hawl i wneud 
diweddariadau a gwelliannau yn ystod oes y cyhoeddiad. 
Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i hysbysu partïon â 
buddiant ynghylch newidiadau wrth iddynt ddigwydd. 

   Cynnwys

 Cyflwyniad
 Egwyddorion Partneriaethau Cydweithredol
 Sicrhau Ansawdd
 Y Polisi Strategol
 Cylch oes Partneriaeth Gydweithredol
 Trosolwg o Ddatblygu, Rheoli ac Adolygu 
 Partneriaethau Cydweithredol
 Rhaglenni Cydweithredol
 Y Broses Gymeradwyo ar gyfer Rhaglenni 
 Cydweithredol Newydd
Rhannu Cyfrifoldebau
Diwydrwydd Dyladwy

    Asesu A Rheoli Risg
    Mathau O Drefniadau Cydweithredol: Diffiniadau A Chwesti- 
    ynau Cyffredin    
    Cytundebau

Adolygu Partneriaethau Cydweithredol
    Mentrau Cydweithio Seiliedig Ar Recriwtio    
    Trefniadau Astudio Dramor A Chyfnewid
    Rhaglenni Haf
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Sylwer: mae cynnwys y ddogfen hon wedi’i fwriadu i gael 
ei gyrchu trwy wefan ryngweithiol ac fe’i hatgynhyrchir yn 
y fformat llyfryn hwn er mwyn hygyrchedd. Efallai na fydd 
rhai nodweddion a swyddogaethau ar gael yn y fformat hwn 
(e.e. cyfleuster chwilio). Defnyddiwch y ddogfen hon ar y cyd 
â’r wefan os gwelwch yn dda.

Dylai elfennau o’r Cod Ymarfer hwn gael eu darllen ar y cyd 
â’r Cod Ymarfer ar gyfer Dylunio, Cymeradwyo a Rheoli 
Rhaglenni.

Mae Codau Ymarfer Prifysgol Abertawe wedi’u bwriadu i ddarparu fframwaith 
ar gyfer Sicrhau a Gwella Ansawdd yn effeithiol, gan gefnogi a galluogi staff a 
myfyrwyr i ymgysylltu’n llawn â darparu profiad o ansawdd da ar gyfer myfyrwyr 
ar draws pob rhaglen, ar bob lefel astudio ac ym mhob lleoliad astudio ledled y 
byd.  Mae’r Codau Ymarfer wedi’u bwriadu i ddarparu trosolwg gryno o brose-
sau allweddol, ynghyd â chwestiynau cyffredin mwy manwl, gan ddarparu dull 
cam wrth gam o sicrhau ansawdd yn effeithiol.

Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Cydweithredol yn darparu’r fframwa-
ith, yr egwyddorion a’r prosesau ar gyfer nodi, datblygu, cymeradwyo, rheoli ac 
adolygu’r holl bartneriaethau cydweithredol a rhaglenni astudio cysylltiedig (gan 
gynnwys rhai israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ymchwil ôl-raddedig),  a dylid 
ei ddarllen ar y cyd ag adrannau perthnasol o’r Cod Ymarfer ar gyfer Dylunio, 
Cymeradwyo a Rheoli Rhaglenni.  

Mae’r agweddau allweddol sydd wedi’u cynnwys yn y Cod Ymarfer fel a ganlyn:
1. Datblygu a Chymeradwyo Partneriaid, Rhaglenni Cyfnewid Symudedd Myfy-
rwyr a Rhaglenni Astudio Cydweithredol Newydd;
2. Adolygu, Diwygio a Gwella Partneriaethau, Rhaglenni Cyfnewid Symudedd 
Myfyrwyr a Rhaglenni Astudio Cydweithredol Presennol;
3. Rheoli Partneriaethau, Rhaglenni Cyfnewid Symudedd Myfyrwyr a Rhaglenni 
Astudio Cydweithredol Presennol.

Mae’r Cod Ymarfer hwn yn ceisio bod yn seiliedig ar dystiolaeth, ac mae’n seilie-
dig ar y disgwyliadau a’r dangosyddion yng Nghod Ansawdd Addysg Uwch y 
DU (Pennod B10) (Yr Asiantaeth Gwella Ansawdd).

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn croesawu adborth ar effeithiol-
rwydd y Cod Ymarfer hwn a bydd yn ceisio gweithredu gwelliannau trwy gydol y 
flwyddyn i wella profiad defnyddwyr. 

 Cyflwyniad 

https://qualityservices.swansea.ac.uk/?page_id=161&lang=cy
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cyd-fynd â’r ansawdd a’r safonau a bennir gan brosesau cymeradwyo’r Brifys-
gol, y Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch a Meincnodau Pynciol 
perthnasol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch;
5. Bydd yr holl bartneriaid cydweithredol o galibr addas, gan ystyried enw da a 
statws o ran eu Safle yn Nhrefn Restrol y Byd;
6. Bydd yr holl drefniadau cydweithredol yn sicrhau cydraddoldeb y profiad ar 
gyfer myfyrwyr;
7. Lle bynnag y bo’n bosibl a/neu’n briodol, bydd cyflogwyr a myfyrwyr yn cael 
eu cynnwys yn weithredol yn y prosesau datblygu, cymeradwyo ac adolygu;
8. Bydd yr holl bartneriaethau cydweithredol yn cael eu monitro’n effeithiol trwy’r 
broses Adolygu Ansawdd a bydd cyfraddau recriwtio’n cael eu monitro trwy’r 
adolygiad portffolio blynyddol

Mae’r egwyddorion craidd wedi’u bwriadu i fynd i’r afael â disgwyliadau a 
dangosyddion arfer cadarn a nodir yng Nghod Ansawdd y DU ar gyfer Addysg 
Uwch: Disgwyliadau a Dangosyddion ar gyfer rheoli addysg uwch gydag eraill 
(mae crynodeb wedi’i gynnwys yn Atodiad A).
Bydd yr egwyddorion a’r prosesau ar gyfer cymeradwyo partneriaethau cydwei-
thredol newydd yn cael eu hadolygu’n flynyddol.  

SICRHAU ANSAWDD 

Disgwyliad y Brifysgol yw bod yr holl ddarpariaeth a gynigir mewn cydweithre-
diad â sefydliad partner yn mynd trwy’r gweithdrefnau sicrhau ansawdd priodol, 
ac yn bodloni dangosyddion perthnasol Cod Ansawdd Addysg Uwch y DU yr 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd. Mae’r dangosyddion hyn i’w cael yn Atodiad A. 
Dylai safonau academaidd a phrofiad myfyrwyr yr holl ddyfarniadau a ddarpe-
rir, a asesir neu a gefnogir trwy drefniant gydag un neu fwy o sefydliadau heblaw 
Prifysgol Abertawe fod yn debyg i’r hyn a gynigir gan ddyfarniadau am raglenni

 Egwyddorion Partneriaethau Cydweithredol Sicrhau Ansawdd
Anfonwch unrhyw adborth i Quality@Swansea.ac.uk gyda ‘COP Feedback’ fel 
Pwnc y Neges.

Gobeithio y cewch chi fod y Cod Ymarfer hwn yn ddefnyddiol ac yn hawdd i’w 
ddefnyddio.

Phil Maull
Pennaeth y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd
Chwefror 2019 

Egwyddorion Partneriaethau Cydweithredol

Mae’r Brifysgol yn ceisio datblygu a chynnal partneriaethau strategol a byd-eang 
cyffrous a fydd yn galluogi ei myfyrwyr i ehangu eu gorwelion a gwella’r profiad 
ar gyfer myfyrwyr trwy symudedd, astudio dramor a thrwy ryngweithio â sefydlia-
dau a staff rhyngwladol uchel eu proffil.

Mae dull cymesur a seiliedig-ar-risgiau Prifysgol Abertawe o ddylunio, datblygu, 
cymeradwyo ac adolygu partneriaethau cydweithredol yn seiliedig ar yr egwyd-
dorion craidd canlynol:
1. Bydd yr holl bartneriaethau cydweithredol yn ymateb i anghenion y farchnad, 
wedi’u halinio’n strategol ac yn hyfyw o safbwynt ariannol ac addysgol;
2. Bydd aliniad rhwng y partner arfaethedig a blaenoriaethau strategol a gw-
erthoedd y Brifysgol/Coleg/yr Ysgol;
3. Bydd yr holl bartneriaethau cydweithredol yn cael eu dylunio fel eu bod yn 
cyd-fynd â’r ansawdd a’r safonau a bennir gan brosesau cymeradwyo’r Brifysgol, 
y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch a Meincnodau Pynciol perthnasol yr 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch; 
4. Bydd yr holl bartneriaethau cydweithredol yn cael eu dylunio fel eu bod yn

mailto:Quality%40Swansea.ac.uk?subject=
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a ddarperir gan y Brifysgol yn unig. Dylent hefyd fod yn gydnaws ag unrhyw 
wybodaeth feincnodi yn y DU ar lefel israddedig, ôl-raddedig a addysgir neu 
ymchwil.

Mae’r Brifysgol hefyd yn disgwyl bod yr holl ddarpariaeth a gynigir ar y cyd â 
sefydliad partner yn rhoi sylw dyladwy i ddogfennau polisi’r Brifysgol mewn per-
thynas â Dysgu ac Addysgu ac Asesu ac unrhyw bolisïau, strategaethau neu Go-
dau Ymarfer perthnasol eraill.

Y Polisi Strategol

Y Weledigaeth yng Nghynllun Strategol Prifysgol Abertawe 2020 yw: 

Gyda’n gilydd, byddwn yn trawsnewid bywydau a dyfodol myfyrwyr trwy ddar-
paru amgylchedd academaidd neilltuol gyda chydbwysedd rhagoriaeth rhwng 
addysgu ac ymchwil o safon fyd-eang, gan sbarduno effaith a alluogir gan fent-
rau cydweithio rhanbarthol a byd-eang effeithiol.

Cenhadaeth Cynllun Strategol Prifysgol Abertawe 2020 yw: 

•Darparu profiad neilltuol ar gyfer myfyrwyr, gydag addysgu o’r ansawdd 
gorau a arweinir gan ymchwil ac a ysgogir gan ymarfer sy’n creu graddedigion 
byd-eang wedi’u haddysgu au harfogi ar gyfer cyflawniad personol a phroffesi-
ynol disglair;
•Darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, gydag ymchwil sydd ar flaen y 
gad yn y byd, yn gydweithredol yn fyd-eang, ac yn cael ei chydnabod yn rhyng-
wlad ol;
•Defnyddio ein cryfderau addysgu ac ymchwil, cydweithio gyda diwydiant, a 

    chyrhaeddiad byd-eang i ysgogi twf economaidd, meithrin ffyniant, cyfoethogi 
    bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru, yn ogystal â chyfrannu at iechyd, hamd-
    den a llesiant ei dinasyddion.

Cylch oes Partneriaeth GydweithredolY Polisi Strategol
Cylch oes partneriaeth gydweithredol (wedi’i gymryd o International Partnerships 
– a Legal Guide for Universities)

http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/International/LegalGuideFINALMarch13.pdf
http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/International/LegalGuideFINALMarch13.pdf


10 11

Creu, Datblygu a Chymeradwyo Partneriaeth Gydweithredol 
newydd

Gall y gwaith o sefydlu partneriaeth gydweithredol newydd gynnwys nifer o 
randdeiliaid mewnol, gan ddibynnu ar natur y cydweithio. Rhaid i’r holl bartner-
iaethau cydweithredol arfaethedig gael cefnogaeth Pwyllgor Dysgu ac Addysgu 
neu Bwyllgor Ymchwil y Coleg, fel y bo’n briodol, cyn y gall y cynnig symud yml-
aen i ystyriaeth sefydliadol. 

Rhaglenni Cydweithredol

Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd sy’n rheoli perthnasoedd â sefy-
dliadau allanol i gefnogi rhaglenni cydweithredol Colegau/Ysgolion.
Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys:

•Trefniadau breiniol;
•Trefniadau dilysu;
•Trefniadau Cyfadran Hedegog;
•Graddau Ymchwil Gydweithredol;
•Graddau Ymchwil ar y Cyd;
•Graddau Deuol;
•Graddau Dwbl.

Trosolwg o Ddatblygu, Rheoli ac Adolygu 
Partneriaethau Cydweithredol

Rhaglenni Cydweithredol

Beth yw’r broses ar gyfer datblygu partneriaeth/rhaglen gy-
dweithredol?

Cam 1a: Adnabod y Cyfle i Ddechrau

Ffurflen Prawf o Gysyniad: Fe’i datblygir gan Academydd Arweiniol y Coleg 
gyda chymorth gan Bennaeth y Coleg a’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Acade-
maidd.

Gwybodaeth y dylid ei chynnwys ar y ffurflen Prawf o Gysyniad:

•Arweinydd Academaidd;
•Yr Adran Academaidd y bydd y bartneriaeth wedi’i lleoli ynddi;
•Lefel, Teitl, Maes Pwnc, Dull Darparu a Hyd y bartneriaeth arfaethedig;
•Crynodeb byr o’r cynnig am bartneriaeth (pwy yw’r partner, sut y mae’r cyfle 
     wedi codi, trosolwg gychwynnol o’r bartneriaeth arfaethedig, cydweddiad 
     strategol (sut y mae’n bartneriaeth yn cyflawni amcanion strategol y Brifys-
     gol/y Coleg);
•Costau a ragwelir am sefydlu a chyflawni’r bartneriaeth, a chynllun busnes syl
    faenol (gan gynnwys incwm a chostau a awgrymir unwaith y bydd y bartneria-
    eth wedi’i sefydlu).

Rhaid i’r Prawf o Gysyniad gael ei gefnogi gan Bwyllgor perthnasol yr Ysgol/y 
Coleg (h.y. y Pwyllgor Dysgu ac Addysgu neu Ymchwil). Rhaid iddo gael ei gef-
nogi gan Bennaeth y Coleg hefyd.
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Cam 1b: Cymeradwyaeth gychwynnol gan Brifysgol Aber-
tawe

Wedyn bydd y ffurflen Prawf o Gysyniad wedi’i chwblhau yn cael ei hystyried 
gan y Bwrdd Rheoli Rhaglenni.

Cam 2

Os bydd y Prawf o Gysyniad yn cael ei gefnogi gan y Bwrdd Rheoli Rhaglenni, 
gwneir y canlynol:
•Prosesau diwydrwydd dyladwy llawn (cyfreithiol, ariannol a moesegol) yn cael 
    eu cyflawni gan y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd;
•Ymweliad â safle’r partner (os yw’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni/Bwrdd Partneri-
    aethau Cydweithredol yn argymell hynny) a chwblhau Adroddiad ar Ymweliad    
    â Safle;
•Cwblhau ffurflen Rhannu Cyfrifoldebau;
•Datblygu achos busnes llawn (gan y Coleg/yr Ysgol sy’n cynnig, gyda chy-
    morth gan Bartner Busnes Cyllid y Coleg/yr Ysgol a’r Gyfarwyddiaeth Partne-
    riaethau Academaidd);
•Cwblhau “Ffurflen Rhaglen Newydd/Ddiwygiedig” y Gwasanaethau 
    Ansawdd Academaidd (gan y Coleg a’r Gyfarwyddiaeth Partneriaethau 
    Academaidd).

Rhaglen Newydd a Phartner Presennol

Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni i gael ei 
ystyried gyda chynrychiolaeth ar ran y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol yn y 
cyfarfod. Gellir cynnal y cyfarfod ar safle’r partner, gan ddibynnu ar natur y cyd-
weithio.

Rhaglenni Cydweithredol
Rhaglen Bresennol a Phartner Newydd

Bydd Panel Cymeradwyo yn cael ei ffurfio gan y Gwasanaethau Ansawdd 
Academaidd i ystyried y cynnig. Bydd y Panel yn cynnwys: 

•Y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni – Y Cadeirydd a dau aelod;
•Y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol – Y Cadeirydd a dau aelod;
•Cynrychiolydd o blith y myfyrwyr;
•Arbenigwr Pwnc Allanol;
•Cyflogwr;
•Ysgrifennydd y Panel, y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd.

Gellir cynnal y digwyddiad Cymeradwyo yn lleoliad y partner arfaethedig, gan 
ddibynnu ar natur y cydweithio.

Rhaglen Newydd a Phartner Newydd 

Bydd Panel Cymeradwyo yn cael ei ffurfio gan y Gwasanaethau Ansawdd 
Academaidd i ystyried y cynnig. Bydd y Panel yn cynnwys: 

•Y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni – Y Cadeirydd a dau aelod;
•Y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol – Y Cadeirydd a dau aelod;
•Cynrychiolydd o blith y myfyrwyr;
•Arbenigwr Pwnc Allanol;
•Cyflogwr;
•Ysgrifennydd y Panel, y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd.

Gellir cynnal y digwyddiad Cymeradwyo yn lleoliad y partner arfaethedig, gan 
ddibynnu ar natur y cydweithio.

Rhaglenni Cydweithredol
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Y Broses Gymeradwyo ar gyfer Rhaglenni 
Cydweithredol Newydd

Rhaglenni Cydweithredol

Rhaglen Bresennol a Phartner Presennol

Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni i gael ei 
ystyried gyda chynrychiolaeth ar ran y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol yn y 
cyfarfod.

Gellir cynnal y digwyddiad Cymeradwyo yn lleoliad y partner, gan ddibynnu ar 
natur y cydweithio.
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     Rhannu Cyfrifoldebau
• Cwblhau ffurflen cynigion cyfnewid myfyrwyr newydd ar gyfer cynigion a 
arweinir gan golegau;
• Sicrhau bod Pwyllgor Dysgu ac Addysgu/ Ymchwil y Coleg/Ysgol (fel y 
bo’n briodol) yn cefnogi’r bartneriaeth arfaethedig;
• Llunio a chynnal Llawlyfr i Fyfyrwyr;
• Cynnal ymweliad â safle’r partner arfaethedig;
• Cwblhau adroddiad ar yr ymweliad â’r safle a’i gyflwyno i’r Gwasanae
thau Ansawdd Academaidd;
• Cael CVs ar gyfer staff addysgu perthnasol y partner arfaethedig a chael 
cymeradwyaeth gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg (trefniadau breiniol a 
threfniadau dilysu);
• Cynnal cyswllt â’r partner arfaethedig ynghylch creu adroddiad blynyddol 
(templed ar gael);
• Penodi Tiwtor Cyswllt (gan ddibynnu ar y math o gydweithio); 
• Sefydlu Cyd-fwrdd Astudiaethau, gan ddibynnu ar y math o gydweithio;
• Enwebu myfyriwr i eistedd ar y panel cymeradwyo. 

Partner Cydweithredol

Yn gyfrifol am:
• Nodi pwy yn y darpar bartner sydd ag awdurdod i gymryd rhan mewn 
negodiadau a gwneud penderfyniadau swyddogol;
• Ymateb i ymholiadau diwydrwydd dyladwy a darparu dogfennau ategol 
pan ofynnir;
• Cynnal cyswllt â’r Coleg/Ysgol ynghylch creu adroddiad blynyddol (tem
pled ar gael);
• Cynnal cyswllt â’r SDRh ar gyfer trefniadau cyfnewid myfyrwyr;
• Cynnal cyswllt â’r GPA ar gyfer trefniadau cydweithredol eraill. 

Rhannu Cyfrifoldebau
Mae’r canlynol yn dangos y drefn o Rannu Cyfrifoldebau rhanddeiliaid:

Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Pwyllgor(au): Y Bwrdd Rheoli Rhaglenni, y Bwrdd Partneriaethau Cydweithr- 
dol, y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni, y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Ac
demaidd, y Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd a’r Pwyllgor Cynghori 
Academaidd. 
Yn gyfrifol am:
• Cymeradwyaethau (partneriaid a rhaglenni trwy bwyllgorau priodol);
• Ymholiadau Diwydrwydd Dyladwy ar gynigion cyfnewid;
• Craffu gan y BPC ar drefniadau cydweddu;
• Goruchwylio/ gwirio ymholiadau diwydrwydd dyladwy; 
• Asesu Risg;
• Fframwaith ac adolygiad ansawdd y Brifysgol;
• Sicrhau Ansawdd Academaidd;
• Adolygiadau Ansawdd;
• Rheoli Prosiectau (ar y cyd â’r UCaPhS, fel y bo angen);
• Cynorthwyo Colegau/Ysgolion i ddatblygu rhaglenni, gyda rheoliadau 
a.y.b.;
• Atal rhaglenni a’u tynnu’n ôl;
• Llunio prosesau wedi’u disgrifio’n eglur.

Y Coleg/Ysgol

Pwyllgor(au): Pwyllgor Dysgu ac Addysgu a Phwyllgor Ymchwil y Coleg
Yn gyfrifol am:
• Cwblhau ffurflenni asesu risg rhagarweiniol ar gyfer cynigion cyfnewid my
fyrwyr;
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Y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (GYYA)

Yn gyfrifol am: 

Datblygu Ymchwil
•Dod o hyd i gyllid;
•Datblygu Cynigion;
•Cyflwyno Cynigion;
•Dyfarniad/ Grant.

Gwasanaethau Prosiect
•Cefnogi Prosiectau;
•Dirwyn Prosiectau i Ben;
•Masnacheiddio.

Y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol, gan gynnwys Llywodrae-
thu, Cydymffurfio a Chyfreithiol

Pwyllgorau: Y Senedd
Yn gyfrifol am:
•Anfon deddfwriaeth a chanllawiau’r UKVI;
•Anfon deddfwriaeth a chanllawiau’r Awdurdod Cystadlaethau a Marchnado-
edd;
•Anfon deddfwriaeth a chanllawiau GDPR.

   Rhannu Cyfrifoldebau
Y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd (GPA)

Pwyllgor(au): Y Bwrdd Rheoli Rhaglenni, y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol 
a’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni 
Yn gyfrifol am:
• Cynnal cyswllt â’r tîm marchnata a’r SDRh i adnabod cysyniadau a chyfleoe
dd;
• Ymweliadau â Safleoedd ac adroddiadau;
• Cynorthwyo colegau gyda chynigion;
• Gweithio gyda cholegau i lunio achos busnes;
• Cynnal ymholiadau Diwydrwydd Dyladwy;
• Cynnal cyswllt â’r Gwasanaethau Cyfreithiol parthed contractau;
• Cynnal cyswllt â’r Adran Gyllid parthed ffioedd;
• Creu trefn Rhannu Cyfrifoldebau;
• Rheoli Cyd-ddoethuriaethau;
• Cynnal data partneriaid ar y gronfa ddata PC;
• Rheoli perthnasoedd â phartneriaid;
• Adnabod cyfleoedd ar gyfer cyllid;
• Coladu/cefnogi’r broses Adolygiad Blynyddol o Berfformiad.

Rhannu Cyfrifoldebau

https://www.swansea.ac.uk/reis/
https://www.swansea.ac.uk/reis/
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Mae’n ofynnol i’r Brifysgol, fel rhan o’i rhwymedigaethau dan God Ansawdd yr 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, sicrhau bod ymholiadau asesu risg a diwydrwydd 
dyladwy cymesur yn cael eu cynnal ar yr holl drefniadau cydweithredol arfae-
thedig newydd.  

Ystyr diwydrwydd dyladwy yw casglu gwybodaeth am bartner arfaethedig ac 
adolygu’r wybodaeth honno gyda golwg ar gadarnhau lefel y risg sy’n gy-
sylltiedig â chydweithio â’r partner hwnnw. Dylai diwydrwydd dyladwy amcanu 
at gynnal adolygiad mor gyflawn â phosibl o’r partner posibl. Bydd angen ymch-
wilio i amgylchedd rheoleiddiol a statudol y wlad/gwledydd y bydd y bartne-
riaeth yn gweithredu ynddi/ynddynt a hefyd i amgylchiadau academaidd, cyf-
reithiol, ariannol a moesegol partneriaid arfaethedig. Bydd cwmpas a graddfa’r 
ymarfer diwydrwydd dyladwy’n amrywio gan ddibynnu ar y math o gydweithio, 
statws a lleoliad y sefydliad dan sylw. Byddai ymweliad â safle’r partner posibl 
yn cael ei gynnal fel arfer cyn y byddai’r Brifysgol yn anfon myfyrwyr ar raglen-
ni symudedd allanol er mwyn cynnal Dyletswydd Gofal y Brifysgol tuag at ei 
myfyrwyr. Mae Prifysgol Abertawe yn defnyddio dull seiliedig-ar-risg ym mhob 
achos, gydag ymholiadau diwydrwydd dyladwy yn ymdrech ar y cyd rhwng yr 
holl bartïon â buddiant gyda throsolwg gan y Gwasanaethau Ansawdd Acade-
maidd. Bydd wastad rhyw fesur o ymholiadau diwydrwydd dyladwy, ni waeth 
faint o enw da sydd gan y partner. Mae hyn yn unol â chanllawiau’r Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd.

   Diwydrwydd Dyladwy 

Y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (SDRh)

Pwyllgor(au): Y Grŵp Rheoli Strategol Rhyngwladol a’r Bwrdd Partneriaethau Cy-
dweithredol. 

Yn gyfrifol am: 
•  Symudedd Myfyrwyr
• Marchnata a recriwtio cyfleoedd symudedd myfyrwyr; 
• Cyrraedd targedau; 
• Trefniadau cydweddu;
• Cynnal trefniadau symudedd a chyfnewid myfyrwyr cywir; data cytundebau ar 
      y gronfa ddata PC;
• Cytundebau cyfnewid;
• Myfyrwyr cyfnewid ac astudio dramor sy’n Dod i Mewn ac yn Mynd Allan;
• Cynnal cyswllt â Chydlynwyr Academaidd;
• Monitro gweithgareddau cyfnewid;
• Rhestr Wylio o drefniadau cyfnewid.

Rhannu Cyfrifoldebau
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   Asesu A Rheoli Risg

Mae rhyngwladoli AU wedi arwain at nifer bythol gynyddol o gyfleoedd ar 
gyfer partneriaethau. Fodd bynnag, gall rhagor o gyfleoedd olygu risgiau mwy. 
Mae’n hanfodol bod staff yn cynnal ymholiadau diwydrwydd dyladwy ar bart
neriaid i gynyddu i’r eithaf fanteision addysgol a busnes cydweithio rhyngwladol 
a, hefyd, i osgoi peryglon cyffredin sy’n gysylltiedig â gweithgareddau o’r fath.  

Gall ymddangos bod diwydrwydd dyladwy’n mynd â llawer o amser ac yn cos-  
tio’n ddrud heb fod angen ar ddechrau partneriaeth addawol, ond bydd yn 
helpu’r Brifysgol i osgoi ymrwymiadau cyfreithiol rhwymol sy’n gallu creu costau 
parhaus sylweddol os nad ydynt yn cael eu llunio, eu strwythuro a’u dogfennu’n 
briodol. Byddai partneriaid posibl yn disgwyl i ymholiadau diwydrwydd dyla-
dwy gael eu cynnal gan fod hyn yn arfer gorau ac effeithiol yn y sector AU. Felly 
mae diwydrwydd dyladwy er lles y ddau barti/pob parti sy’n rhan o’r cytundeb, 
ac – yn enwedig – y myfyrwyr a gaiff eu recriwtio i’r rhaglenni a gynigir gennym 
trwy ein partneriaethau. Mae diwydrwydd dyladwy yn ymarfer a gynhelir gan 
y ddwy ochr fel arfer: byddwch yn barod i ddarpar bartner ofyn am wybodaeth 
debyg gennym ni fel rhan o’u proses diwydrwydd dyladwy hwy eu hunain. Os 
yw partneriaid tramor yn anghyfarwydd â diwydrwydd dyladwy ac yn cwes-
tiynu’r angen i ddarparu gwybodaeth o’r fath, gallwn eu sicrhau fel a ganlyn: 

• Ei fod yn un o ofynion corff sicrhau ansawdd sector AU y DU, yr Asiantaeth 
      Sicrhau Ansawdd;
• Y bydd yn galluogi’r partneriaid i ddeall ei gilydd yn llawn, osgoi camddeall-
      twriaeth a rheoli’r cydweithio yn y ffordd orau bosibl, er budd myfyrwyr; 
• Bydd yn sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â deddfwriaeth a 
      chanllawiau cyfredol;
• Yn gyfnewid, bydd y Brifysgol yn cyfranogi’n llawn yn ymholiadau diwydrwy
      dd dyladwy’r partner posibl ei hun.

   Asesu A Rheoli Risg

Ymweliadau â Safleoedd

Ceir disgwyliad y byddai ymweliad â safle unrhyw bartner posibl yn cael ei 
gynnal cyn y byddai’r Brifysgol yn anfon myfyrwyr ar raglenni symudedd allanol 
i gynnal Dyletswydd Gofal y Brifysgol tuag at ei myfyrwyr a bydd dull seiliedig-
ar-risg yn cael ei ddefnyddio. Fodd bynnag, mae o’r pwys mwyaf sicrhau cydrad-
doldeb o ran y profiad ar gyfer myfyrwyr. Byddai  adroddiad ar ymweliad â’r 
safle (templed ar gael gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd) yn rhan o 
ddogfennaeth ategol y broses diwydrwydd dyladwy. Gallai’r ymweliad â’r safle 
gael ei gynnal gan aelod o staff academaidd neu gynrychiolydd y Gyfarwyddia-
eth Partneriaethau Academaidd neu’r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, fel y bo’n 
briodol.

A fydd Asesiad Risg yn Ofynnol?

Caiff asesiad risg ei gynnal gan Golegau/Ysgolion/y Gwasanaethau Ansawdd 
Academaidd (gan ddibynnu ar natur y cydweithio) ar yr holl gynigion i asesu 
lefel y risg sy’n gysylltiedig â’r sefydliad partner a threfniadau partneriaeth arfae-
thedig. Byddai mentrau sydd â risg mwy yn gysylltiedig â hwy a phrosiectau mwy 
yn golygu cyswllt pellach ag Adran Cydnerthedd a Pharhad Busnes y Brifysgol a’r 
Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol. 

Beth yw Diwydrwydd Dyladwy Academaidd?

Mae diwydrwydd dyladwy academaidd yn ystyried ansawdd ac enw da acade-
maidd y partner arfaethedig ac fe’i defnyddir i benderfynu a oes ganddynt y 
pwerau dyfarnu gradd, yr adnoddau addysgu ac ymchwil a’r gallu angenrheidiol 
i ddarparu profiad cydradd ar gyfer myfyrwyr i allu bod yn rhan o’r fenter cyd-
weithio. Dylai diwydrwydd dyladwy academaidd gael ei gynnal gan y Coleg 
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perthnasol/yr Ysgol berthnasol (neu’r tîm ymweld â safleoedd, a all gynnwys y 
GPA/GAA) a bod wedi’i deilwra i natur y cydweithio arfaethedig. Caiff y mey 
sydd canlynol ar gyfer craffu eu nodi yn y ddogfen International Partnerships: A 
Legal Guide for UK Universities:

•Gofynion achredu yn y diriogaeth sy’n berthnasol i’r bartneriaeth bosibl;
•Nifer, cymwysterau, arbenigedd a chapasiti staff academaidd, staff gweinyd-
    dol a staff cymorth allweddol ar gyfer gweithredu’r bartneriaeth a threfniadau i   
    recriwtio staff ychwanegol lle y bo’n ofynnol;
•Nifer, cymwysterau, arbenigedd a chapasiti staff academaidd ar gyfer cyflaw-
    ni gweithgarwch marchnata/ recriwtio myfyrwyr/addysgu/ymchwil yn ôl y 
    trefniadau partneriaeth a ragwelir;
•Argaeledd ac ansawdd cyfleusterau a deunyddiau (ymchwil, labordai, lleolia-
    dau addysgu, mynediad at lyfrgelloedd, llety, cyfleusterau TG ar gyfer myfy-
    rwyr a chyflogeion, lles myfyrwyr);
•Y broses recriwtio a meini prawf dethol ar gyfer myfyrwyr sy’n cyfranogi (os 
     oes rhai);
•Safonau academaidd a meini prawf a gweithdrefnau asesu ac arholi;
•Cymwysterau ieithyddol aelodau allweddol o’r gyfadran, cyflogeion a myfy-
     rwyr;
•Trefniadau sicrhau ansawdd;
•Profiad blaenorol y partner arfaethedig o bartneriaethau â phrifysgolion eraill 
     yn y DU ac argaeledd geirdaon academaidd annibynnol. 

Beth yw Diwydrwydd Dyladwy Cyfreithiol?

Mae diwydrwydd dyladwy cyfreithiol yn hanfodol ar gyfer pob menter cyd-
weithio. Fodd bynnag, bydd ei natur a’i faint yn dibynnu ar risg y prosiect. Mae 
diwydrwydd dyladwy cyfreithiol yn golygu canfod pŵer ac awdurdod sefydliadau

   Asesu A Rheoli Risg

eraill i gymryd rhan yn y fenter cydweithio a chanfod unrhyw faterion cyfreithiol a 
allai amharu ar y prosiect, neu barodrwydd Prifysgol Abertawe i weithio gyda’r 
sefydliad arall. Byddai maint y gwaith diwydrwydd dyladwy sy’n angenrheidiol 
yn dibynnu ar natur y cydweithio arfaethedig. Byddai mentrau â mwy o risg a 
phrosiectau mwy yn golygu cyswllt pellach â Thîm Gwasanaethau Cyfreithiol y 
Brifysgol.

Cydymffurfio ag UKVI

Fel rhan o ymholiadau diwydrwydd dyladwy, bydd statws Haen 4 (a Haen 2, os 
yn briodol) y partner/cynnig yn cael ei gadarnhau.  

Byddir yn ymchwilio hefyd i unrhyw faterion sy’n ymwneud â chydymffurfiaeth 
fisa Haen 4 (a Haen 2) UKVI. 

Beth yw cydymffurfiaeth Haen 4 UKVI?

Haen 4 o’r System Seiliedig ar Bwyntiau yw’r prif lwybr mewnfudo ar gyfer my-
fyrwyr o’r tu allan i’r AEE sy’n dymuno astudio’n llawn-amser yn y DU. Rhaid bod 
y myfyrwyr hyn yn cael eu noddi gan ddarparwr addysg sy’n meddu ar drwyd-
ded Haen 4. Caiff y darparwr addysg ei alw’n noddwr. Mae’r gyfundrefn nawdd 
Haen 4 yn seiliedig ar ddwy egwyddor sylfaenol.
Yr egwyddorion sylfaenol yw:
a. braint ac nid hawl yw nawdd, felly rhaid i’r rhai sy’n cael y budd mwyaf un-
iongyrchol o ymfudo gan fyfyrwyr (darparwyr addysg) helpu i atal y system rhag 
cael ei chamddefnyddio; a 
b. rhaid bod y rhai sy’n ymgeisio i ddod i’r DU i astudio yn gymwys i wneud 
hynny, a rhaid bod ganddynt ddarparwr addysg dibynadwy sy’n wirioneddol yn 
dymuno eu haddysgu.
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Sut ydym yn dangos bod rhaglenni cydweithredol newydd yn 
cydymffurfio ag UKVI?

Byddai ymholiadau diwydrwydd dyladwy cyfreithiol yn cadarnhau cydymffurfia-
eth. Er enghraifft:
•Beth yw statws Haen 4 y partner/cynnig?
•A oes unrhyw faterion o ran cydymffurfiaeth fisa Haen 4 UKVI y dylid bod yn 
    ymwybodol ohonynt?
•A yw’r prosesau monitro’n ddilys ac yn gydradd?

Ble ellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am UKVI a fisas perthnasol 
e.e. Haen 4? 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Beth yw Diwydrwydd Dyladwy Ariannol?

Diben diwydrwydd dyladwy ariannol yw penderfynu:
•A oes unrhyw beth a ddylai atal Prifysgol Abertawe rhag ymrwymo i’r trefniant 
    hwn?
•A oes materion y mae angen i Brifysgol Abertawe ei diogelu ei hun rhagddynt 
    yn y contract?
•A oes risg o fethiant ariannol neu bryderon ynghylch diddyledrwydd?
•A oes pryderon ynghylch cynaliadwyedd ariannol?

Mae rhyw fath o ddiwydrwydd dyladwy ariannol yn angenrheidiol bob amser. 
Fodd bynnag, bydd yr hyn y mae ei angen yn dibynnu ar y trefniant ei hun. Diben 
diwydrwydd dyladwy ariannol yw gwirio cryfder ariannol sefydliad. Ar ei fwyaf 
cyfyngedig gall fod yn fater o wirio gwybodaeth ariannol sydd ar gael yn gyhoe-
ddus.

Asesu A Rheoli Risg     Asesu A Rheoli Risg
Ar ei fwyaf helaeth gall gynnwys hanes ariannol a hanes treth eich partner, a’r 
sefyllfa sefydliadol, y sefyllfa o ran rheolaeth a’r sefyllfa statudol. Byddai gwybo-
daeth am y math o bartner a’i risg cysylltiedig yn ofynnol, e.e. ai sefydliad cyho-
eddus/mewn perchnogaeth wladol yw’r partner arfaethedig, ynteu ai sefydliad 
mewn perchnogaeth breifat ydyw? Byddai angen i sefydliadau nad ydynt yn rhai 
cyhoeddus gael cymeradwyaeth ariannol gan y Pennaeth Cyllid (neu ei gynry-
chiolydd). Felly bydd angen i’r amser a’r costau sy’n gysylltiedig â hyn gael eu 
hystyried fel rhan o gynllun busnes y Coleg ar gyfer y fenter cydweithio. Byddai 
mentrau â mwy o risg a phrosiectau mwy yn golygu cyswllt pellach ag Adran 
Gyllid y Brifysgol. 

Beth yw Diwydrwydd Dyladwy Moesegol?

Cynhelir diwydrwydd dyladwy moesegol i ganfod a yw’r partner arfaethedig 
yn alinio â pholisi a gwerthoedd Prifysgol Abertawe. Mae hyn yn bwysig gan y 
gallai diffyg aliniad effeithio’n anffafriol ar gydraddoldeb y profiad ar gyfer my-
fyrwyr ac achosi risg sylweddol i enw da’r Brifysgol. 
Dyma’r meysydd a fyddai’n cael eu hystyried fel arfer:
•Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb;
•Cynaliadwyedd;
•Hawliau Dynol;
•Moeseg;
•Eiddo Deallusol;
•A oes gan y partner arfaethedig unrhyw gysylltiadau neu berthnasoedd a allai 
    achosi pryder? Er enghraifft, arfau, tybaco, cwmnïau olew, gweithrediadau 
    mewn gwledydd nad ydynt yn gyson â gwerthoedd y Brifysgol.
•A oes unrhyw bryderon cyfredol ynghylch teithio i/iechyd a diogelwch yn 
     y lleoliad partner? Er enghraifft, a oes unrhyw gyngor cyfredol gan y Swyddfa 
     Dramor a Chymanwlad?

http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
http://Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
https://www.gov.uk/government/publications/sponsor-a-tier-4-student-guidance-for-educators
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Byddai mentrau â mwy o risg a phrosiectau mwy yn golygu cyswllt pellach â nifer 
o adrannau’r Brifysgol i gael cyngor, e.e. Llywodraethu, y Swyddfa Datblygu Rhy-
ngwladol, yr Adran Cydnerthedd a Pharhad Busnes.

Beth yw Trefniadau Breiniol?

Mae trefniant breiniol yn seiliedig ar broses lle mae Prifysgol Abertawe fel sefy-
dliad dyfarnu’n awdurdodi sefydliad arall i ddarparu (ac weithiau asesu) rhan 
neu’r cyfan o un (neu fwy) o’i rhaglenni cymeradwy ei hun neu raglen a gydnaby-
ddir gan gorff addysgol arall, er enghraifft Edexcel. 

Bydd y cyfrifoldeb am gynnwys academaidd y rhaglen, y strategaeth addysgu ac 
asesu, y gyfundrefn asesu, a sicrhau ansawdd yn aros gyda Phrifysgol Abertawe 
a’r partner fel y deiliad masnachfraint. 

Mae rhaglenni breiniol, fel gyda’r holl raglenni cydweithredol eraill, yn ddibynnol 
ar berthynas weithio glòs rhwng Abertawe a’r partner(iaid) cydweithredol.

Mae Tiwtor Cyswllt dynodedig ym mhob sefydliad yn rôl sicrhau ansawdd allwe-
ddol yn y math hwn o gydweithio.
  
Mae Graddau Sylfaen yn rhaglenni y gellir eu sefydlu fel rhan o bartneriaeth 
AU/AB, neu gallant gael eu darparu gan Brifysgol Abertawe mewn lleoliadau 
oddi ar y campws yn y gymuned. Gall Graddau Sylfaen gynnwys partïon eraill 
lle mae partneriaid diwydiannol, cyllid allanol neu fentrau gan y Llywodraeth yn 
darparu’r grym ysgogol ar gyfer datblygu rhaglenni o’r fath.

Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

   Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

Beth yw Trefniadau Dilysu?

Rhaglenni a ddylunnir ac a addysgir gan sefydliad arall yw rhaglenni wedi’u dily-
su. Fodd bynnag, mae Prifysgol Abertawe yn goruchwylio ansawdd rhaglenni o’r 
fath ac yn gyfrifol am roi’r dyfarniad.

Mae Tiwtor Cyswllt dynodedig ym mhob sefydliad yn rôl sicrhau ansawdd all-
weddol yn y math hwn o gydweithio.

Beth yw Trefniadau Cydweithio Seiliedig ar Recriwtio?

Mae gweithgarwch seiliedig ar recriwtio yn canolbwyntio ar recriwtio a derbyn 
myfyrwyr o sefydliadau eraill (rhai tramor fel arall) i Abertawe ar gyfer cyfnod 
astudio a all arwain neu beidio ag arwain at ddyfarnu credyd a/neu ddyfarniad 
swyddogol gan Abertawe. 

Caiff gweithgarwch cydweithredol o’r fath ei lywio gan y Swyddfa Datblygu Rhy-
ngwladol (SDRh) a bydd yn arwain fel rheol at Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
a/neu Gytundeb Hwyluso/Adendwm gyda’r sefydliad dan sylw. Yr ieithwedd 
sy’n gysylltiedig â’r math hwn o weithgarwch cydweithredol yw trefniadau/
cytundebau Cydweddu a Hwyluso.

Beth yw Trefniadau Cydweddu?

Mae Trefniadau Cydweddu yn ymwneud â myfyrwyr sy’n bodloni meini prawf 
academaidd ar un rhaglen ac sydd â hawl awtomatig ar sail academaidd i gael 
eu derbyn ar lefel uwch i gam dilynol corff sy’n dyfarnu gradd.
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Beth yw Trefniadau Astudio Dramor, Symudedd a Chyfnewid?

Cytundeb yw hwn sy’n rhwymo’r Brifysgol i gyfnewid myfyrwyr (a, lle y bo’n ber-
thnasol, staff) am gyfnod penodedig gan gynnwys, ymhlith rhaglenni eraill, Eras-
mus+. Gallai’r trefniadau hyn fod am flwyddyn ymsang fel y drydedd flwyddyn 
mewn cynllun gradd pedair blynedd, neu drefniant semester yn astudio dramor yn 
lle astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae myfyrwyr ar raglenni cyfnewid yn cael eu cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe 
a’r sefydliad sy’n eu derbyn yn ystod eu cyfnod cyfnewid. Ceir gwybodaeth am 
ffioedd ar gyfer rhaglenni symudedd yma.  

Beth yw Rhaglen Haf?

Mae Tîm Ewch yn Fyd-eang y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn cydlynu ac yn 
darparu ariannu ar gyfer ystod o Raglenni Byr a Rhaglenni Haf. Mae arian ar 
gael i fyfyrwyr israddedig blwyddyn 1 a blwyddyn 2 Prifysgol Abertawe, yn 
ogystal â myfyrwyr ôl-raddedig â chymeradwyaeth academaidd. Mae ystod o 
gyfleoedd mewn amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

• rhaglenni gwirfoddoli;
• rhaglenni astudio;
• interniaethau;
• rhaglenni diwylliannol.

Mae’r cyrchfannau presennol yn cynnwys Tsieina, India, Gogledd America, Japan
Affrica, ac Ewrop.

Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

   Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

Beth yw Modiwlau Cydweithredol?

Modiwlau unigol yw’r rhain sy’n rhan o ddyfarniad Prifysgol Abertawe ond sydd 
naill ai’n cael eu darparu, eu haddysgu a’u hasesu yn gyfan gwbl gan sefydliad 
arall (ar neu oddi ar un o gampysau Prifysgol Abertawe) neu sy’n cael eu darpa-
ru, eu haddysgu a/neu eu hasesu yn rhannol gan sefydliad arall (ar neu oddi ar 
un o gampysau Prifysgol Abertawe).

Beth yw Lleoliadau Gwaith?

Math o ddysgu sydd wedi’i fwriadu’n benodol i wella cyflogadwyedd myfyrwyr 
yw lleoliadau gwaith. Mae lleoliadau gwaith sy’n dwyn credydau yn rhan anna
tod o raglen addysg uwch ac wedi’u hymgorffori ynddi. 

Dyfernir credydau yn gydnabyddiaeth am y dysgu a gyflawnwyd mewn amgyl
chedd gwaith yn ystod cyfnod dysgu a gytunwyd ac a negodwyd, sy’n digwydd 
y tu allan i’r sefydliad addysg uwch.

Fel arfer, caiff cyflawniad myfyrwyr yn y gweithle ei asesu trwy ymarfer adfyfyriol 
ar y profiad gwaith a dynodi a chyflawni deilliannau dysgu priodol. 

Mae lleoliadau gwaith sy’n dwyn credydau’n cynnig cyfle i fyfyrwyr gael profiad 
gwaith sy’n berthnasol i’w rhaglen astudio ac y pennir deilliannau dysgu priodol 
ar ei gyfer gyda’r rhain yn cael eu hasesu. Yn dilyn cwblhau’r lleoliad yn llwyd
diannus dyfernir credydau i fyfyrwyr sy’n cyfrannu at y radd. 
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    Mae lleoliadau gwaith nad ydynt yn dwyn credydau’n cynnig cyfle i fyfyrwyr 
    gael profiad gwaith sy’n berthnasol i’w diddordebau gyrfaol a gallant gynnwys 
    profiad megis cysgodi uwch aelod o staff i ddeall ei rôl neu weithio o fewn maes  
    arbenigol mewn busnes, gan felly gronni gwybodaeth a phrofiad, e.e. cynllun. 

    Wythnos Waith Academi Cyflogadwyedd Abertawe. Fel arall, gallai’r rhain fod 
    yn lleoliadau â thâl dros gyfnod hwy, fel arfer 6 – 8 wythnos lle mae myfyrwyr yn 
    cyflawni prosiect neu ystod o brosiectau a bennir gan y cyflogwr ac sydd o werth 
    i’r busnes, e.e. Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe (SPIN). Fodd bynnag, nid 
    ydynt wedi’u hymgorffori mewn rhaglen astudio ac ni ddyfernir credydau.

    Mae lleoliadau gwaith seiliedig ar ymchwil yn ymwneud â gwaith ymchwil sydd 
    wedi’i leoli’n bennaf yn y gweithle, e.e. gradd EngD neu MRes lle mae’r ymgeisy-    
    dd ymchwil yn elwa o brofiad o weithio mewn amgylchedd ymchwil. 

    Beth yw Addysg Drawswladol (TNE)?

    Mae Addysg Drawswladol yn golygu darparu addysg ar gyfer myfyrwyr sydd    
    wedi’u lleoli mewn gwlad wahanol i’r un y mae’r sefydliad dyfarnu wedi’i leoli yn-
    ddi. Darperir Addysg Drawswladol trwy amrywiaeth eang o raglenni a llwyfan- 
    nau gan gynnwys, ymhlith eraill: rhaglenni dysgu o bell, partneriaethau addys-
    gu, cyfadran hedegog, campysau alldraeth a CAEAiau. Mewn rhai achosion,  
    gall Addysg Drawswladol olygu bod myfyrwyr yn symud, gyda rhywfaint o as-
    tudio byrdymor yn y wlad sy’n dyfarnu a/neu fod myfyrwyr yn cael mynediad at  
    Addysg Drawswladol o hybiau addysg.

Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

   Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

Mathau o Addysg Drawswladol

Beth yw Cyfadran Hedegog?

Yn nodweddiadol mae cyfadran hedegog yn golygu bod aelodau o staff Prifys-
gol Abertawe yn rhoi darpariaeth addysgu mewn bloc mewn lleoliad oddi ar y 
campws. Gall hyn fod mewn cydweithrediad â sefydliad ‘sy’n derbyn’ lleol sy’n 
darparu mynediad at adnoddau (TG, ystafell ddosbarth) neu gymorth acade-
maidd lleol. Caiff y trefniant hwn ei ategu’n aml â Chytundeb Lefel Gwasanaeth.

Beth yw Colegau Cynwysedig?

Sefydliad preifat sy’n gweithredu yn agos at, neu o fewn y Brifysgol yw coleg 
cynwysedig. Yn nodweddiadol, mae darparwr yn cyflawni ei swyddogaethau 
canolog mewn pencadlys ar wahân ond gall weithredu mewn un neu fwy o’i go-
legau cynwysedig. Mae coleg cynwysedig fel arfer yn rhan o baratoi myfyrwyr ar 
gyfer mynediad i raglenni addysg uwch.  

Beth yw Dyfarniad Deuol?

Trefniant yw dyfarniad dwbl lle mae Prifysgol Abertawe, ar y cyd ag un neu ddau 
o gyrff dyfarnu eraill, yn darparu rhaglen sy’n arwain at roi dyfarniadau a thy-
stysgrifau ar wahân gan yr holl gyrff dyfarnu. Mae pob partner yn gyfrifol am ei 
drefniadau asesu a sicrhau ansawdd ei hun.
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Beth yw Cyd-ddyfarniad?

Trefniant yw cyd-ddyfarniad lle mae Prifysgol Abertawe, ar y cyd ag un neu fwy 
o gyrff dyfarnu, yn darparu rhaglen a ddatblygir ac a ddarperir ar y cyd, sy’n 
arwain at wneud dyfarniad sengl ar y cyd gan yr holl gyrff dyfarnu. Cynhyrchir un 
dystysgrif, nid tystysgrifau ar wahân gan bob corff dyfarnu. Caiff y cyfrifoldeb am 
asesu a sicrhau ansawdd ei gytuno rhwng y partneriaid.

Beth yw Gradd Ddwbl?

Mae gradd ddwbl yn golygu bod dyfarniadau (a thystysgrifau) ar wahân am yr 
un rhaglen yn cael eu rhoi gan ddau gorff dyfarnu graddau sydd wedi darparu’r 
rhaglen astudio sy’n arwain at y dyfarniadau hynny ar y cyd â’i gilydd.

Beth yw Gradd a Ddyfernir mewn Cydweithrediad?

Ystyr gradd a ddyfernir mewn cydweithrediad yw pan fo dyfarniad gan Brifysgol 
Abertawe yn cael ei roi mewn cydweithrediad gyda sefydliad arall, er enghraifft 
sefydliad AU heb bwerau dyfarnu gradd ar y lefel angenrheidiol, neu sefydliad 
diwydiannol.

    Mathau O Drefniadau Cydweithredol: 
   Diffiniadau A Chwestiynau Cyffredin

   Cytundebau

Beth yw Datganiad o Fwriad?

Dogfen swyddogol yw Datganiad o Fwriad sy’n datgan yr hyn y mae’r partïon â 
buddiant yn bwriadu ei wneud, ond nad oes ganddi’r un grym cyfreithiol â chon-
tract ffurfiol.

Beth yw Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth?

Cytundeb nad yw’n rhwymo rhwng dau barti neu fwy sy’n nodi telerau a 
manylion dealltwriaeth, gan gynnwys gofynion a chyfrifoldebau pob parti, yw 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Yn aml Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
yw’r cam cyntaf wrth lunio contract ffurfiol.

Beth yw Memorandwm Cytundeb?

Mae Memorandwm Cytundeb yn ffurfioli trefniant cydweithio gyda phartner. 
Mae Memorandwm Cytundeb yn gweithredu fel dogfen gyfreithiol ac yn disgri-
fio telerau a manylion y cytundeb partneriaeth. Mae’r Cytundeb yn nodi telerau’r 
trefniant ar gyfer rheoli a monitro’r fenter cydweithio.  

Beth yw Cytundeb Lefel Gwasanaeth?

Cytundeb Lefel Gwasanaeth yw’r rhan o gontract sy’n diffinio yn union pa wasan-
aethau y bydd darparwr gwasanaethau’n eu darparu a’r lefel neu’r safon ofynnol 
ar gyfer y gwasanaethau hynny.
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Cyd-fwrdd Astudiaethau

Yn dilyn cymeradwyaeth i gyflwyno pob rhaglen gydweithredol dylai Cyd-fwrdd 
Astudiaethau gael ei sefydlu rhwng y partneriaid sy’n cydweithio i oruchwylio’r 
rhaglen. Dylai’r Cyd-fwrdd Astudiaethau gwrdd o leiaf unwaith, ond gorau oll os 
ydynt yn cwrdd ddwywaith, y flwyddyn. 

Fel arfer bydd y Cyd-fwrdd Astudiaethau’n cynnwys aelodau o staff addysgu, go-
ruchwyliol ac o bosibl gweinyddol o Brifysgol Abertawe a’r partneriaid sy’n cy-
dweithio. Prif swyddogaeth Cyd-fwrdd Astudiaethau yw monitro cynnydd acade-
maidd a gweinyddol y rhaglen. Bydd ei amodau gorchwyl a’i ddyletswyddau fel 
a ganlyn:
(i) sicrhau bod safonau sicrhau ansawdd y sefydliad dyfarnu’n cael eu cynnal a 
bod mecanweithiau sicrhau ansawdd priodol yn cael eu gweithredu;
(ii) ystyried canlyniadau’r prosesau adolygu modiwlau, monitro rhaglenni ac 
adborth myfyrwyr yn flynyddol;
(iii) cymeradwyo diwygiadau i strwythur/maes llafur/trefniadau asesu’r rhaglen a 
chyfeirio’r addasiadau hynny at Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg cartref;
(iv) cael gwybodaeth am newidiadau i staff, adnoddau addysgu, adnoddau ffise-
gol a thechnegol a.y.b. y rhaglen, a chyflwyno unrhyw argymhellion i’r cyrff a no-
dir isod o ganlyniad i’r newidiadau hynny;
(v) cael ac ystyried adroddiadau gan Gydlynwyr Rhaglenni sy’n ymwneud â 
datblygu’r rhaglen dan sylw, a ddylai gynnwys gwybodaeth ystadegol am asesu, 
dilyniant a chwblhau fel y bo’n briodol;
(vi) gwneud enwebiadau ar gyfer penodi Arholwyr Allanol a chael adroddiadau 
Arholwyr a (lle y bo’n briodol) Chymedrolwyr Allanol;
(vii) ystyried pa bynnag faterion a gaiff eu hatgyfeirio o bryd i’w gilydd at y Cyd-
fwrdd Astudiaethau naill ai gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd, neu 
gan y Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau neu gyrff cyfatebol cysylltiedig y 

Adolygu Partneriaethau Cydweithredol Adolygu Partneriaethau Cydweithredol

sefydliadau partner neu unrhyw gyrff proffesiynol neu gyrff achredu cysylltiedig. 

Yn nodweddiadol, mae partneriaeth gydweithredol yn cael ei hadolygu ym mlwy-
ddyn olaf ond un y cyfnod cytundebol. Bydd natur a maint yr adolygiad yn dibyn-
nu ar natur y cydweithio a bydd y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn def-
nyddio dull seiliedig ar risg i benderfynu ar faint yr adolygiad. Ar ei fwyaf cyfyn-
gedig, bydd yn golygu bod panel bach sy’n cynnwys Cadeirydd a thrawsgynry-
chiolaeth o’r Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol a’r Pwyllgor Cymeradwyo. 

Rhaglenni yn adolygu’r ddogfennaeth ganlynol, fel gofyniad lleiaf:
• Y Memorandwm Cytundeb cyfredol;
• Unrhyw hysbysiad rhag blaen o newidiadau i’r Memorandwm Cytundeb (os 
      yw’n mynd i gael ei adolygu);
• Cofnodion Byrddau Astudiaethau (tair blynedd o gofnodion);
• Manylebau modiwlau;
• Adborth myfyrwyr;
• Adroddiadau Blynyddol;
• Adroddiadau/cofnodion consortiwm (os yn briodol);
• Llawlyfr y Rhaglen;
• Adroddiadau ariannol. 

Ar eu mwyaf helaeth, yn ychwanegol at y ddogfennaeth uchod, gall fod angen i’r 
Panel gynnal ymweliad â safle’r partner cydweithredol.

Trefnir yr adolygiad gan y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd gyda 
mewnbwn gan y Coleg perthnasol/yr Ysgol berthnasol a’r Gyfarwyddiaeth Part-
neriaethau Academaidd a/neu’r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol, fel y bo’n brio-
dol.  
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Caiff mentrau cydweithio seiliedig ar recriwtio eu rheoli gan y Swyddfa Datbly-
gu Rhyngwladol (SDRh). Mae’r SDRh yn darparu canllawiau a ffurflenni sy’n 
gysylltiedig â mentrau cydweithio seiliedig ar recriwtio a gall gynghori ynghylch 
lefelau priodol o ddiwydrwydd dyladwy ac asesiadau risg y dylid eu cynnal cyn 
mynd ati i ddatblygu neu geisio cymeradwyaeth i ddatblygu mentrau cydweithio 
seiliedig ar recriwtio. Mae’r ymholiadau diwydrwydd dyladwy ac adolygu y 
mae’r SDRh yn eu cynnal yn amrywio gan ddibynnu ar natur y cysylltiad arfae-
thedig. Er enghraifft, bydd diwydrwydd dyladwy a monitro cyfnodol mwy trylwyr 
yn ofynnol ar gyfer Cytundebau Cydweddu nag ar gyfer cytundebau seiliedig 
ar recriwtio arferol Prifysgol Abertawe. Mae’r cytundebau hyn yn rhai risg isel 
ac maent wedi’u bwriadu i hybu perthnasoedd gweithio da rhwng Prifysgol Ab-
ertawe a’r sefydliad partner ac yn achos partneriaid penodol bydd yn arwain 
at ddisgownt yn y ffi i fyfyrwyr sy’n dod i mewn i Abertawe o’r sefydliad hwnnw. 
Bydd y myfyrwyr yn cyflwyno cais i Abertawe yn y ffordd arferol a byddant yn 
gorfod bodloni’r un meini prawf derbyn a chydymffurfio â’r un rheoliadau acade-
maidd ag unrhyw fyfyriwr arall.

Rhaid i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio graddau Prifysgol Abertawe fodloni meini 
prawf arferol Abertawe a dilyn rhaglenni gradd arferol Abertawe. Cânt eu 
hasesu a dyfernir gradd arferol Abertawe iddynt yn seiliedig ar eu hamser yn 
Abertawe yn unig.

Mae’r myfyrwyr hynny sy’n astudio nifer o gredydau fel rhan o raglen eu sefydli-
ad cartref yn mynd â thrawsgrifiad o’u credyd adref a dyfernir gradd iddynt gan 
eu sefydliad cartref yn yr un ffordd â myfyrwyr sy’n astudio yn Abertawe dan 
gytundebau cyfnewid.

Caiff unrhyw gynigion seiliedig ar recriwtio sydd y tu allan i’r meini prawf hyn eu 
hystyried yn Drefniadau Cydweddu. Dan y trefniadau hyn, mae gan fyfyrwyr sy’n 

   Mentrau Cydweithio Seiliedig Ar Recriwtio    Mentrau Cydweithio Seiliedig Ar Recriwtio
bodloni meini prawf academaidd ar un rhaglen hawl awtomatig ar sail acade-
maidd i gael eu derbyn ar lefel uwch i gam dilynol rhaglen gan gorff sy’n dy-
farnu gradd. Ystyrir bod y trefniadau hyn yn rhai â risg mawr a byddid yn craffu 
arnyntyn unol â hynny. 

Beth yw’r gweithdrefnau i sefydlu mentrau cydweithio seil-
iedig ar recriwtio?

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu trefniant seiliedig ar recriwtio 
gysylltu â’r SDRh yn y lle cyntaf. Bydd y SDRh yn adolygu’r cynnig yng ngole-
uni’r Cynllun Strategol ac yn gwneud ymchwil i’r sefydliad. Bydd staff y SDRh 
yn penderfynu ar ran y Grŵp Rheoli Strategol ar gyfer Rhyngwladoli a ydynt yn 
dymuno dechrau negodi â’r sefydliad partner arfaethedig a, gan ddibynnu faint 
o ddiddordeb sydd, byddant yn drafftio Datganiad o Fwriad neu Femorandwm 
Dealltwriaeth gyda’r sefydliad partner. Bydd hwn yn cael ei lofnodi gan y Dir-
prwy Is-Ganghellor ar gyfer Rhyngwladoli. Os ystyrir bod trefniant hwyluso gy-
da’r sefydliad penodol o fewn y cynllun strategol a’i fod yn ddymunol, byddir yn 
gofyn i golegau sydd â diddordeb lenwi ffurflen hwyluso ac adolygu maes llafur 
unrhyw raglenni a fydd yn cael eu defnyddio fel sail i’r trefniant hwyluso.

Pwy sy’n cymeradwyo’r ffurflenni hwyluso?

•Pennaeth yr Ysgol/y Coleg;
•Pennaeth y Swyddfa Derbyn;
•Y Cyfarwyddwr Cyllid (os oes bwrsariaeth i’w chael);
•Y Pwyllgor Ymchwil Ôl-raddedig (os yw’r cyswllt ar lefel ymchwil);
•Y SDRh a fydd yn hysbysu’r sefydliad partner ar ffurf adendwm i’r Memo
randwm Cyd-ddealltwriaeth;
•Bydd y SDRh yn diweddaru cofnod canolog y Brifysgol ac yn adrodd ar y 
cyswllt wrth y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol.
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Pa ddogfennaeth sy’n tanategu’r math hwn o weithgarwch cydweithredol?

• Datganiad o Fwriad (lle y bo’n berthnasol);
• Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth;
• Ffurflen hwyluso;
• Cytundeb/Adendwm/llythyr yn rhoi telerau’r trefniant hwyluso;
• Unrhyw ohebiaeth ddilynol sy’n amrywio telerau’r trefniant e.e. newidiadau i 
      ddisgowntiau.

Monitro ac Adolygu Parhaus

Y SDRh sy’n gyfrifol am roi a diweddaru’r wybodaeth am y cytundeb ar gofnod 
canolog y Brifysgol o gytundebau.

Bydd y SDRh/Pwyllgor Derbyn yn gofalu am ddatblygu’r cysylltiad o safbwynt 
hyrwyddo trwy fynd ati’n flynyddol i adolygu nifer y myfyrwyr a dderbynnir a’u 
cynnydd. Adroddir ar y ffigyrau hyn wrth y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol 
fel rhan o broses monitro’r holl gytundebau. Mae’r SDRh yn monitro llwyddiant 
y cysylltiadau ac yn penderfynu a ddylid adnewyddu/terfynu cytundebau. Mae’r 
SDRh hefyd yn hysbysu partneriaid a’r SDRh a fyddir yn parhau â menter cydwei-
thio ac ar ba sail. Lle mae pryder ynghylch trefniant hwyluso penodol wedi cael 
ei nodi, yn enwedig ynghylch cynnydd myfyrwyr sy’n dod i mewn i Brifysgol 
Abertawe trwy’r trefniant hwn, bydd y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol yn 
gofyn i’r SDRh adolygu’r trefniant dan sylw ac yn cynghori’r SDRh ynghylch y 
risgiau sy’n gysylltiedig ag adnewyddu/terfynu’r cysylltiad. Yn yr achosion pe-
nodol hyn, lle mae problem wedi cael ei hadnabod, bydd y Bwrdd Partneriaethau 
Cydweithredol yn penderfynu a ellir parhau â’r fenter cydweithio ac ar ba sail.

Mentrau Cydweithio Seiliedig Ar Recriwtio    Trefniadau Astudio Dramor A Chyfnewid

Y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (SDRh) sy’n gyfrifol am lywio’r gweithgarwch 
cydweithredol yn y maes hwn. Mae Cytundebau Cyfnewid yn perthyn o fewn y 
maes hwn (h.y. cytundeb sy’n rhwymo’r brifysgol i gyfnewid myfyrwyr a, lle y bo’n 
berthnasol, staff am gyfnod penodedig), gan gynnwys gweithgareddau cyfnew-
id dan y Rhaglen Erasmus+. Mae hefyd yn cynnwys cysylltiadau astudio dramor 
ar gyfer myfyrwyr sy’n mynd allan, h.y. y trefniadau hynny lle mae myfyrwyr o 
Abertawe yn astudio mewn sefydliadau eraill am semester dan drefniant astudio 
dramor yn lle astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r SDRh hefyd yn gyfrifol am 
drefniadau cyfnewid byr/ymweliadau gan fyfyrwyr rhwng sefydliadau megis 
cyfranogi mewn rhaglenni haf; nid yw’r rhain wedi’u cynnwys yn y Cod Ymarfer 
hwn. Cysylltwch â’r SDRh yn uniongyrchol i gael cyngor sut i sefydlu’r math hwn o 
weithgaredd. 

Beth yw’r gweithdrefnau i sefydlu mentrau cydweithio seil-
iedig ar gyfnewid?

Dylai’r cynigiwr gwblhau ffurflen Cynnig Cyfnewid Newydd, ffurflen Asesiad Risg 
Rhagarweiniol ac Adroddiad ar Ymweliad â Safle (os yw’r ymweliad hwn eisoes 
wedi cael ei gynnal). Gellir cael y ffurflenni hyn gan y Gwasanaethau Ansawdd 
Academaidd: collaborative@swan.ac.uk. 

Dylid ymgynghori â’r SDRh i gael cyngor ynghylch y canlynol cyn cwblhau’r ffur-
flen:
•A oes gan y Brifysgol eisoes gysylltiad â’r partner arfaethedig?
•A yw’r cynnig yn cyd-fynd â chynllun strategol y Brifysgol?
•Gwybodaeth am arfer gorau gan gynnwys gwneud iawn am fethiant, dyfarnu 
    credydau, cymorth ac adborth i fyfyrwyr.

mailto:collaborative%40swan.ac.uk?subject=
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Cam Nesaf y Cynnig

•Bydd y cynigiwr yn cyflwyno’r cynnig i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg/
    Ysgol i gael cymeradwyaeth bod y Coleg/yr Ysgol yn cefnogi’r cynnig ac yn 
    dymuno bwrw ymlaen ag ef;
•Rhaid i gynigion ar lefel doethuriaeth/ymchwil gael cymeradwyaeth gan 
    Bwyllgor Ymchwil y Coleg/yr Ysgol;
•Nid yw’n ofynnol bod cynigion ar draws y Brifysgol gyfan a gaiff eu llunio’n 
    wreiddiol gan y SDRh yn cael cymeradwyaeth Coleg/Ysgol, ond dylid ymgy-
    nghori â Cholegau/Ysgolion ynghylch unrhyw gynigion a allai effeithio arnynt 
    a dylid dangos tystiolaeth o gefnogaeth i’r cynnig gan Golegau/Ysgolion.

Pwy sy’n cymeradwyo’r ffurflenni cynnig partner cyfnewid 
newydd?

Os yw’r Coleg/Ysgol a’r SDRh yn cefnogi’r trefniant cyfnewid arfaethedig, dy-
lid cyflwyno’r ffurflen Cynnig Newydd, y ffurflen Asesiad Risg Rhagarweiniol 
a’r adroddiad ar Ymweliad â Safle i’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd 
ar gyfer craffu cychwynnol ac ymholiadau diwydrwydd dyladwy. Wedyn bydd 
y cynnig yn cael ei anfon at y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol lle bydd y 
Bwrdd yn ystyried a oes amodau i’w bodloni neu a yw’n ofynnol cwblhau diwy-
drwydd dyladwy ychwanegol/cyflwyno gwybodaeth ychwanegol.

Trefniadau Cytundebol

Yn dilyn cymeradwyaeth mewn egwyddor gan y Bwrdd Partneriaethau Cydwei-
thredol a chadarnhau gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd, bydd y 
SDRh yn cynnal cyswllt â’r sefydliad partner i ddrafftio’r cytundeb cyfnewid, yn 
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unol â thempled a chanllawiau penodol Prifysgol Abertawe. Fel rhan o’r broses 
negodi, bydd unrhyw achosion o wyro’n helaeth oddi wrth dempled y Brifysgol 
yn cael eu hatgyfeirio at Adran Gyfreithiol y Brifysgol ar gyfer cyngor. 

Os yw’r naill barti a’r llall yn hapus gyda’r cytundeb, gall symud ymlaen i gael ei 
lofnodi. Rhaid i’r naill barti a’r llall lofnodi contractau cyn y gellir cyfnewid unrhyw 
fyfyrwyr. Caiff yr holl gytundebau (gan gynnwys y rhai hynny ar gyfer cyfnewid 
myfyrwyr Erasmus+) eu llofnodi gan Brif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol. Caiff yr 
holl gontractau eu hadolygu gan dîm y Gwasanaethau Cyfreithiol cyn eu llofnodi. 
Mae tîm y Gwasanaethau Cyfreithiol yn cadw’r dogfennau gwreiddiol ac mae’r 
Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn cadw copïau a hen gopïau o gytundebau 
nad ydynt wedi cael eu hadnewyddu ers i’r Gwasanaethau Cyfreithiol ddod yn 
rhan o’r broses. 

Monitro Parhaus ac Adolygiad Blynyddol

Mae’n bwysig bod cytundebau cyfnewid yn cael eu monitro’n rheolaidd i sicrhau 
eu bod yn weithredol ac yn addas i’w diben.
Fel rhan o’r broses monitro:
•Mae’n ofynnol i Golegau/Ysgolion ddarparu adborth rheolaidd ar faterion 
    sy’n codi gyda phartneriaid/cytundebau cyfnewid ar gyfer y SDRh;
•Mae’n ofynnol i Golegau/Ysgolion ddarparu adborth gan fyfyrwyr ar gyfer y 
    SDRh ar unrhyw faterion sy’n codi;
•Mae’n ofynnol i Golegau/Ysgolion wirio a monitro gwybodaeth gyhoeddus a 
    gyhoeddir gan sefydliadau partner am Brifysgol Abertawe;
•O ran cytundebau sy’n benodol i’r pwnc, mae’r Swyddfa Datblygu Rhyngw-
    ladol yn gofyn i’r coleg/ysgol a yw am adnewyddu’r cytundeb. Os bydd cole-
    gau/ysgolion yn dymuno i’r contract gael ei adnewyddu, bydd y Swyddfa 
    Datblygu Rhanbarthol yn gwneud hwn. Fodd bynnag, byddai’r Swyddfa
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     Datblygu Rhyngwladol yn amlygu cytundebau nas defnyddiwyd ac yn awgry-
     mu y dylid eu cau.
• Yn achos cytundebau sy’n berthnasol i’r brifysgol gyfan, Tîm Ewch yn Fyd-
     eang fydd yn penderfynu a ddylid adnewyddu neu beidio, heb ymgynghori â 
     cholegau, ar sail yr alwad am y cyfnewid. Byddai adborth gan fyfyrwyr yn 
     hysbysu’r penderfyniad hwn.
• O fis Medi 2019, yn achos y ddau fath o drefniad, gwneir hyn drwy’r Bwrdd 
     Partneriaethau Cydweithredol ar sail rhestr o gytundebau y disgwylir iddynt 
     ddod i ben a ddarparwyd gan y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol. Bydd y 
     Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol yn gofyn i golegau/ysgolion yn ffurfiol 
     am ymateb ynghylch a ddylid adnewyddu contract neu beidio a chaiff hwn ei 
     gofnodi yng nghofnodion y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol. Dylai’r pen-
     derfyniad hwn gael ei hysbysu gan adolygiadau ffurfiol, ffurflenni adrodd 
     blynyddol a thoriadau contract. Yna, bydd y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol 
     yn adnewyddu’r contract ar sail yr wybodaeth hon a ddarparwyd gan y 
     Bwrdd.
• Lle gwneir penderfyniad i adnewyddu/terfynu cytundeb, bydd y SDRh yn 
      rheoli’r ddywededig broses adnewyddu/terfynu.

Beth yw’r gweithdrefnau y mae eu hangen i lunio rhaglen 
haf?

Bydd Tîm Ewch yn Fyd-eang y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn coladu’r 
ddogfennaeth ganlynol i gefnogi darparwr rhaglen haf trydydd parti arfaethedig:

•Trosolwg o’r Rhaglen a Chrynodeb, gan gynnwys tystlythyrau gan bobl a gy-
     merodd ran yn y rhaglen yn y gorffennol;
•Copi cyflawn o Holiadur Iechyd a Diogelwch Prifysgol Abertawe (datblygwyd 
     gan adran Iechyd a Diogelwch y Gyfarwyddiaeth Ystadau);
•Asesiad Risg cyflawn;

   Rhaglenni Haf    Rhaglenni Haf

•Copïau o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Yswiriant Atebolrwydd 
    Cyflogwyr;
•Copi o Ddogfen Cytundeb Cyfleoedd Haf Ddrafft (paratowyd gan y tîm 
     gwasanaethau cyfreithiol). 

Pwy sy’n cymeradwyo’r darparwr rhaglenni haf trydydd par-
ti?

Anfonir y ddogfennaeth wedi’i choladu i Fwrdd Partneriaethau Cydweithredol 
y brifysgol i’w chymeradwyo mewn egwyddor a Phwyllgor Dysgu, Addysgu ac 
Ansawdd y brifysgol am gymeradwyaeth derfynol.

Trefniadau Contractau

Mae contract cyfreithiol yn ategu pob partneriaeth gyda darparwr rhaglenni haf 
trydydd parti.

Monitro ac Adolygu Parhaus

Cynhwysir data am raglenni haf yn adroddiad blynyddol y Swyddfa Datblygu 
Rhyngwladol, a anfonir i’r Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol. Adolygir yr holl 
raglenni haf yn flynyddol, caiff myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y rhaglenni eu 
monitro ac mae gofyn iddynt roi adborth ar eu profiad.


