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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
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Penodi Arholwyr Allanol
Beth yw’r Broses Benodi?

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.
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•Cysylltwch ag arholwr allanol posibl i geisio cael ei gytundeb mewn egwyddor.
•Dylai staff Prifysgol Abertawe lenwi’r ffurflen enwebu berthnasol (yn dibynnu ar
a ydynt yn goruchwylio myfyriwr israddedig, rhaglen ôl-radd a addysgir neu fy
fyriwr ymchwil) - gweler Dolenni Defnyddiol.
•Rhaid i’r staff wedyn lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd, gyda CV cyfredol a chopi
o’u pasbort (a fisa os yw’n briodol) at y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd
i graffu arni i ddechrau (efallai bydd eich Coleg/Ysgol yn gofyn i chi gyfeirio pob
enwebiad at y swyddfa Coleg/Ysgol ganolog yn gyntaf).
•Bydd Cadeirydd y Bwrdd Datblygu a Gwobrwyo/Dirprwy Is-ganghellor Aca
demaidd yn adolygu’r enwebiad a gynigwyd.
•Os caiff ei gymeradwyo, bydd llythyr contract yn cael ei anfon at yr arholwr
allanol yn cadarnhau ei fod yn goruchwylio ac, os yw’n goruchwylio rhaglen a
addysgir, yn ei wahodd i sesiwn ymsefydlu. Anfonir copi o’r llythyr/e-bost derbyn
i’r Coleg/Ysgol; ni ellir anfon unrhyw waith at yr Arholwr Allanol nes y bydd y
Coleg/Ysgol wedi derbyn y neges dderbyn hon.
•Ar ôl cael ei gymeradwyo, bydd y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn
anfon contract, pecyn croeso a chopi o adroddiadau blynyddol yr Arholwr Allanol blaenorol at yr Arholwr Allanol newydd.
•Gwahoddir pob arholwr allanol i Ddigwyddiad Sefydlu blynyddol lle caiff y
cyfle i dreulio amser yn y Coleg/Ysgol berthnasol lle byddt yn cwrdd â chysylltiadau allweddol ac yn cael gwybodeth a chymorth perthnasol.
•Bydd y Coleg/Ysgol yn anfon yr wybodaeth berthnasol at yr Arholwr Allanol
megis manylion y rhaglen, y meini prawf ar gyfer marcio ac asesu, y llawlyfr a’r
polisi asesu.
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Beth yw’r meini prawf ar gyfer penodi?

Pryd fydd angen i mi benodi Arholwr Allanol?

Rhaid i Arholwyr Allanol fodloni’r meini prawf a nodir yn y Rheoliadau Academaidd (gweler Dolenni Defnyddiol) ar gyfer rhaglenni a addysgir. Wrth lenwi’r
ffurflen enwebu, atodir y meini prawf hyn fel rhestr wirio ddefnyddiol, ond rhaid
cwblhau’r rhain hefyd.

Rhaid i bob rhaglen astudio sy’n arwain at ddyfarniad gan Brifysgol Abertawe
gael Arholwr Allanol. Mae’r Arholwr Allanol yn goruchwylio’r modiwlau a’r
cydraddau hynny sy’n cyfrannu at y dyfarniad. Nid oes angen arholwr allanol yn
aml ar lefel israddedig tan ail flwyddyn y rhaglen (fodd bynnag, penodir rhai ar
gyfer graddau sylfaen i oruchwylio’r flwyddyn gyntaf). O ran rhaglenni ôl-radd a
addysgir, bydd arholwyr allanol yn goruchwylio pob elfen o’r rhaglen.

Mae cyfyngiadau ar bwy all fod yn arholwr allanol ar gyfer rhaglenni a addysgir. Gellir cyflwyno achos dros ganiatáu achosion arbennig. Gweler yr adrannau
Gwrthdaro Buddiannau a Materion Gweinyddol wrth benodi Arholwyr Allanol
yn y Rheoliadau (gweler Dolenni Defnyddiol).
Rhaid i Arholwyr Allanol fod yn gymwys hefyd i weithio yn y DU a rhaid iddynt
ddarparu’r dystiolaeth berthnasol i’r Brifysgol.

Beth os Caiff yr Enwebiad ei Wrthod?
Os caiff yr enwebiad ei wrthod, bydd rhesymau’n cael eu cyflwyno a gallwch
gyflwyno rhagor o wybodaeth a chyfiawnhad o blaid yr enwebiad. Y Dirprwy
Is-ganghellor Academaidd sydd â’r penderfyniad terfynol.
Sut Byddaf yn Gwybod PanFydd Cyfnod Swydd yr Arholwr Allanol
yn Dod i Ben?
Mae staff y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn cysylltu â Phennaeth y
Coleg/Ysgol, fel arfer yn ystod y mis Ionawr cyn diwedd contract Arholwr Allanol. Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg i gael manylion ynghylch eich Arholwyr
Allanol cyfredol a chyfnod eu swyddi.
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Pan gaiff rhaglenni newydd eu dilysu, caiff cynigwyr rhaglenni eu hatgoffa bod yn
rhaid iddynt ddyrannu’r rhaglen i Fwrdd Astudiaethau cyfredol/newydd a de
chrau’r broses o enwebu arholwr allanol.

Ymestyn Contractau a Phenodi Achosion Arbennig
Os ydych yn dymuno penodi neu barhau i benodi Arholwr Allanol sydd, mewn
amgylchiadau eithriadol, yn mynd yn groes i’r meini prawf penodi cyffredinol,
rhaid i’r Coleg/Ysgol gyflwyno cyfiawnhad dros pam fod angen i’r penodiad
barhau.
Cyflwynwch eich cyfiawnhad i’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, a bydd y
staff yma yn craffu ar y cais i ddechrau i archwilio gwraidd yr amgylchiadau ei
thriadol neu i edrych ar a ddylid caniatáu’r estyniad amser. Bydd ceisiadau an
ghyflawn neu anghymwys am estyniad yn cael eu dychwelyd i’r Coleg/Ysgol am
ragor o wybodaeth/ail-enwebu arholwr arall.
Wrth benodi achosion arbennig, hyd y swydd yw un flynedd fel arfer.

7

Penodi Arholwyr Allanol

Meini Prawf Penodi

Bydd ceisiadau dilys a gwblhawyd ar gyfer estyniad/amgylchiadau arbennig yn
cael eu harchwilio gan Gadeirydd y Bwrdd Datblygu a Dyfarnu (ar gyfer ymestyn swyddi hyd at bumed flwyddyn) neu Gadeirydd y Bwrdd Rheoliadau ac
Achosion Academaidd (ar gyfer pob achos arbennig arall), sydd â’r awdurdod
i gymeradwyo neu wrthod parhad i’r cyfnod penodi neu eithriad i’r rheoliadau.
Bydd penderfyniad Cadeirydd y Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd yn
cael ei gofnodi gyda’r achos hwn. Pan na chaiff enwebiadau eu cymeradwyo,
gall y Coleg/Ysgol ailgyflwyno’r enwebiad, gan ddarparu rhagor o fanylion i gyfiawnhau’r enwebiad.

Sut i Ychwanegu Modiwl/Rhaglen Neu Ymestyn Cyfnod y
Contract.

Cedwir penderfyniadau ar wrthod unrhyw enwebiadau gan y Gwasanaethau
Ansawdd Academaidd. Gall staff y Coleg/Ysgol apelio yn erbyn unrhyw enwebiad a wrthodir trwy ddarparu gwybodaeth neu dystiolaeth fanylach i gyfiawnhau dilysrwydd yr enwebiad.

Penodi Arholwyr Allanol - Rhaglenni Ymchwil

Beth os bydd Strwythur y Rhaglen yn Newid a/Neu Nifer y
Myfyrwyr yn Cynyddu?
Caiff contractau a ffioedd Arholwyr Allanol ar gyfer rhaglenni israddedig eu
pennu ar sail strwythur y rhaglen a’r niferoedd a gofrestrwyd ar adeg penodi.
Os bydd y trefniadau hyn yn newid yn sylweddol, cysylltwch â’r Gwasanaethau
Ansawdd Academaidd gyda’r wybodaeth berthnasol, a gallai’r contract gael ei
ddiwygio.
Caiff ffioedd arholwyr rhaglenni ôl-radd a addysgir eu cyfrifo bob blwyddyn ar
sail nifer y myfyrwyr a aseswyd.
£750 yw’r ffi fwyaf a delir i bob Arholwr Allanol ar gyfer rhaglenni israddedig a
rhaglenni ôl-radd a addysgir; os bydd y ffioedd yn cyrraedd yr uchafswm hwn,
byddwn yn cysylltu â’r Coleg/Ysgol i’w argymell yn gryf i enwebu arholwyr
ychwanegol i rannu’r llwyth gwaith.
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Gallwn ychwanegu modiwlau/rhaglenni ychwanegol, ar yr amod nad yw nifer
y myfyrwyr yn ormodol ac nad yw nifer yr arholwyr yn uwch na’r rheol “dau fel
arfer”, oherwydd dim ond dau Arholwr Allanol dylai gael ei benodi ar unrhyw un
adeg. Cysylltwch â’r Arholwr Allanol i ofyn a hoffent ymgymryd â dyletswyddau
ychwanegol, yna cysylltwch â’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd i ofyn am
ffurflen estyniad/ffurflen modiwlau ychwanegol/ffurflen rhaglenni ychwanegol.

Gweler y rheoliadau canlynol:
Canllaw i Arholi Myfyrwyr Ymchwil
Ffurflen Hawlio Arholwr Allanol Ôl-Raddedig

Manyleb Unigolyn
Mae’r meini prawf penodi yn cyd-fynd â Cod Ansawdd yr Asiantaeth Sicrhau
Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (gweler Dolenni Defnyddiol). Maen nhw wedi’u
hatodi i’r ffurflen enwebu i chi gyfeirio atynt.
1. Gwybodaeth a dealltwriaeth o gyfeirbwyntiau cytunedig sector y DU ar gyfer
cynnal a chadw safonau academaidd a sicrwydd a gwella ansawdd.
2. Cymhwysedd a phrofiad yn y meysydd a gynhwysir yn y rhaglen astudio, neu
rannau ohoni.
3. Cymwysterau academaidd a/neu broffesiynol perthnasol o leiaf at lefel y cymhwyster sy’n cael ei arholi’n allanol, a/neu brofiad eang fel ymarferydd lle y bo’n
briodol.
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4. Cymhwysedd a phrofiad sy’n ymwneud â chynllunio a gweithredu amrywiaeth
o dasgau asesu sy’n briodol i’r pwnc a rhoi gweithdrefnau asesu ar waith.
5. Digon o statws, hygrededd ac ehangder o brofiad o fewn y ddisgyblaeth i ennyn parch cyfoedion academaidd a, lle y bo’n briodol, cyfoedion proffesiynol.
6. Bod yn gyfarwydd â’r safon y disgwylir i fyfyrwyr ei chyrraedd er mwyn ennill
y dyfarniad sy’n cael ei asesu.
7. Rhugl yn Saesneg a Cymraeg, a phan gaiff rhaglenni eu cyflwyno a’u hasesu
mewn ieithoedd ar wahân i Saesneg, rhugl yn yr iaith berthnasol/ieithoedd
perthnasol (oni bai bod trefniadau diogel eraill ar waith i sicrhau bod arholwyr allanol yn cael yr wybodaeth sydd arnynt eu hangen i wneud eu beirniadaethau).
8. Bodloni’r meini prawf cymwys a osodir gan gyrff proffesiynol, statudol neu
reoleiddio.
9. Ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y gwaith o gynllunio a chyflwyno’r cwricwla perthnasol.
10. Cymhwysedd a phrofiad mewn perthynas â gwella profiad dysgu’r myfyriwr.
11. Fel arfer, dylai enwebiadau ar gyfer penodiadau Arholwyr Allanol ddod o’r
system addysg uwch, a dylai fod gan y sawl a enwebir lefelau priodol o arbenigedd academaidd a, lle’n briodol, arbenigedd a phrofiad arall proffesiynol o ran
y maes pwnc perthnasol a’r dulliau asesu.
12. Gellir ystyried staff sydd wedi ymddeol os oes ganddynt ddigon o dystiolaeth
o ymlyniad parhaus yn y maes academaidd dan sylw, ac mewn datblygiadau
cyfredol ym maes addysgu, dysgu ac asesu addysg uwch.
13. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall arholwyr o du allan i’r system addysg
uwch gael eu penodi fel Arholwyr Allanol, ar yr amod bod gan unigolion o’r fath
arbenigedd a phrofiad perthnasol i fodloni’r gofynion ar gyfer cael eu penodi fel
Arholwyr Allanol. Ni fydd Arholwyr Allanol o’r fath yn cael yr holl gyfrifoldeb am
raglen astudio.
14. Fel arfer, dylai Arholwyr Allanol newydd nad ydynt wedi cael swydd o’r fath
o’r blaen mewn sefydliad arall, neu sydd o du allan i’r system addysg uwch, gys-

godi’r Arholwr Allanol cyfredol yn ystod blwyddyn olaf ei gyfnod yn y swydd.
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Cyfnod yn ySwydd
Fel arfer, bydd Arholwyr Allanol yn cael eu penodi am gyfnod o bedair blynedd
academaidd, gyda’r posibilrwydd o gael eu penodi am bumed flwyddyn, yn unol
â chymeradwyaeth Cadeirydd y Bwrdd Datblygu a Dyfarnu.
1. Ni fydd Arholwr Allanol yn cael ei ailbenodi am o leiaf pum mlynedd wedi i’w
gyfnod penodi diwethaf ddod i ben, heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.
2. Ni ddylai nifer y swyddi Arholi Allanol sydd gan unigolion sy’n cael eu hystyried ar gyfer eu henwebu fel Arholwyr Allanol fod yn fwy na dwy fel arfer yn ystod
cyfnod penodi’r Arholwr Allanol.

Gwrthdaro Buddiannau
Er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau posibl, ni ddylai Arholwyr Allanol gael eu
penodi os yw unrhyw un o’r pethau canlynol yn berthnasol iddynt:
1. Eu bod yn gyflogeion neu’n aelod cyfredol o Lys Prifysgol Abertawe neu’n gyflogeion neu’n aelod cyfredol o gorff llywodraethu unrhyw un o bartneriaid cydweithredol Prifysgol Abertawe.
2. Bod ganddynt berthynas broffesiynol, gontractiol neu bersonol gydag aelod o
staff neu fyfyriwr sy’n gysylltiedig â’r rhaglen astudio.
3. Unrhyw un sydd â chysylltiad agos â noddi myfyrwyr ar y rhaglen.
4. Unrhyw un sydd angen asesu cydweithwyr sydd wedi’u recriwtio fel myfyrwyr
ar y rhaglen astudio.
5. Unrhyw un sydd mewn sefyllfa i ddylanwadu’n sylweddol ar ddyfodol myfyrwyr ar y rhaglen astudio.
6. Unrhyw un sy’n rhan o weithgareddau ymchwil cydweithredol sylweddol cy-
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fredol neu ddiweddar gydag aelod o staff sy’n ymwneud yn helaeth â chyflawni,
rheoli neu asesu’r rhaglen(ni) o fodiwlau dan sylw.
7. Ni fydd cyn-aelodau staff na chyn-fyfyrwyr yn cael eu gwahodd i gael eu
henwebu fel Arholwyr Allanol oni fydd o leiaf pum mlynedd wedi mynd heibio
ers iddynt adael, neu hyd oni y bydd digon o amser wedi mynd heibio i fyfyrwyr
a addysgwyd gan yr aelod staff hwnnw neu sy’n gysylltiedig â’r myfyriwr hwnnw
gwblhau’r rhaglen astudio honno, pa un bynnag sydd hiraf.
8. Ni chaniateir gwneud trefniadau dwyochrog ar gyfer arholi allanol gyda staff
sy’n addysgu rhaglenni astudio tebyg mewn sefydliadau eraill.
9. Fel arfer, ni fydd Arholwr Allanol yn olynu un arall o’r un adran a sefydliad
gartref.
10. Un Arholwr Allanol yn unig y gellir ei benodi o’r un adran o’r un sefydliad.
11. Dim ond un Arholwr Allanol y gellir ei benodi o’r un adran o’r un sefydliad.
12. Ni all Arholwyr Allanol newydd gael eu penodi o’r un sefydliad lle mae gan
staff Prifysgol Abertawe rolau Arholwyr Allanol.

Bydd angen i’r Arholwr Allanol gyflwyno’r ddogfennaeth wreiddiol pan fydd yn
ymweld â safle’r Brifysgol am y tro cyntaf.

Hawl i Weithio yn y DU
Er mwyn cydymffurfio â Chyfraith Fewnfudo’r DU, rhaid i bob Arholwr Allanol fod
yn gymwys i weithio yn y DU, a rhaid iddo ddarparu’r dystiolaeth berthnasol i
wneud hynny.
Bydd y Brifysgol yn cynnal gwiriad Hawl i Weithio i gadarnhau bod pob unigolyn sy’n gweithio i’r Brifysgol yn gymwys i weithio yn y DU cyn iddo ddechrau
unrhyw waith gyda’r Brifysgol. Mae’r gofyniad hwn yn cynnwys Arholwyr Allanol, ac mae’n unol â Fisa a Mewnfudo’r DU (UKVI), adran o Swyddfa Gartref
Llywodraeth y DU. Bydd gofyn i’r Arholwr Allanol gyflwyno neu e-bostio copi o’u
tystiolaeth adnabod i’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, pasbort (a fisa, os
yw’n berthnasol) fel arfer, cyn iddynt ddechrau gweithio gyda’r Brifysgol.
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Cyfeiriwch at y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth:
http://www.swansea.ac.uk/cy/personel/polisiau-a-gweithdrefnau/trefniadau-cyflogaeth-a-chontractiol/cymhwyseddiweithio/.

Am Ba Hyd y caiff Arholwyr Allanol eu Penodi?
Y cyfnod penodi arferol yw pedair blwyddyn academaidd, gyda phosibilrwydd o
estyniad am bum mlynedd. Mewn rhai achosion arbennig, byddai’r cyfnod am un
flwyddyn yn unig.
O ran rhaglenni israddedig, y cyfnod yn y swydd fel arfer yw’r flwyddyn academaidd rhwng 1 Hydref a 30 Medi. O ran rhaglenni ôl-radd a addysgir, byddai’r
cyfnod yn dod i ben ar 31 Rhagfyr o’r flwyddyn galendr berthnasol.
Fel arfer, bydd angen bod pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Arholwr Allanol
gael ei benodi diwethaf cyn y gellir ei ailbenodi.

Faint o Feysydd Astudio Gall Arholwr Allanol ei Arholi?
Dim ond dau faes astudio gall Arholwr Allanol ei arholi ar yr un pryd. Gweler yr
adrannau Cyfnod yn y Swydd, Cyfnod Penodi ac Ymestyn y Cyfnod Penodi neu
Caniatáu Achosion Arbennig yn y Rheoliadau (gweler Dolenni Defnyddiol).
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Caiff Arholwyr Allanol Ymchwil eu penodi i arholi myfyrwyr penodol. Nid oes
unrhyw gyfyngiad ar nifer y myfyrwyr ymchwil y gall Arholwr Allanol eu goruchwylio ar gyfer yr elfen a addysgir. O ran elfen y traethawd ymchwil, mae cyfyngiad ar nifer y traethodau ymchwil.

Faint o Arholwyr Sydd Angen i mi ei Benodi?

Mathau o Arholwyr Allanol
Mae gan y Brifysgol ddau fath o Arholwyr Allanol:
1. Arholwr Allanol Pwnc: sy’n goruchwylio safonau’r ddisgyblaeth ac sydd, yn
y mwyafrif o achosion, yn goruchwylio rhaglen benodol a enwyd. Mewn rhai
achosion, caiff arholwyr eu penodi i oruchwylio modiwlau annibynnol nad ydynt
fel arfer yn cyfrannu at ddyfarniad penodol a enwyd. Arholwyr Allanol pwnc yw’r
mwyafrif o Arholwyr Allanol.
2. Prif Arholwr Allanol: sy’n cael ei benodi mewn sefyllfaoedd lle mae tîm o
Arholwyr Allanol wedi’u penodi i ystyried casgliad o raglenni/meysydd pwnc
perthnasol ar gyfer rhaglenni amlddisgyblaeth a/neu fodiwlau annibynnol. Gellir
hefyd penodi Prif Arholwr Allanol os yw’r tîm o Arholwyr Allanol yn cynnwys nifer
sylweddol o arholwyr nad ydynt yn rhai academaidd a/neu rai sydd ag ychydig
iawn o brofiad fel Arholwyr Allanol.
Caiff y Prif Arholwr Allanol ei benodi mewn meysydd penodol o ddarpariaeth y
Brifysgol, sef yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac mewn rhai meysydd o’r
Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd.
Bydd y Prif Arholwyr Allanol ar gyfer rhaglen yr MBBCh ym Mhrifysgol Abertawe yn cael ei benodi i ymdrin â Cham 1 (Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) a Cham 2
(Blwyddyn 3 a blwyddyn 4).
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Nid oes rhif penodol, ond mae angen i chi fod yn ymwybodol o gyfanswm y
myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn sydd wedi’u cofrestru ar y rhaglen, amrywiaeth
pwnc y rhaglen ac unrhyw ofynion gan gyrff proffesiynol, oherwydd bydd y rhain
yn dylanwadu ar faint o arholwyr y gallai fod angen i chi eu penodi.

Faint o Arholwyr Sydd eu Hangen Arnaf ar Gyfer Rhaglen ar y
Cyd/Rhaglen Amlddisgyblaeth?
Bydd angen Arholwyr Allanol arnoch ar gyfer y pynciau, ynghyd â Phrif Arholwr
Allanol a fydd yn goruchwylio’r safonau ar draws yr holl ddisgyblaethau. Gallai’r
Prif Arholwr fod yn un o’r arholwyr pwnc neu’n rhywun arall a benodwyd i
oruchwylio’r rhaglen.

Terfynu Contractau Gan y Brifysgol
Gall contractau Arholwyr Allanol gael eu terfynu cyn i’w cyfnod yn y swydd ddod
i ben. Gallai rhesymau dros derfynu gynnwys y canlynol:
•methiant yr Arholwr Allanol i fodloni ei ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau (gan
gynnwys yn benodol, methiant i gyflwyno adroddiad blynyddol bob blwyddyn
academaidd, methu â mynychu Bwrdd Arholi/Dyfarnu heb reswm dilys, diffyg
ymglymiad â’r broses asesu) neu
•ar ôl terfynu rhaglen astudio berthnasol neu fethu â recriwtio myfyrwyr ar
raglen astudio berthnasol.
Mae gan y Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd) yr awdurdod i gyflwyno
llythyrau o derfynu cyn amser ar argymhelliad Cadeirydd y Bwrdd Datblygu a
Dyfarnu.
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Mae rôl yr Arholwr Allanol yn cynnwys ystyried papurau arholi a chwestiynau
asesu ac adolygu a safoni eitemau asesu, gan gynnwys papurau arholiad,
aseiniadau cwrs, prosiectau neu draethodau hir, ymhlith dyletswyddau eraill.
Disgwylir i Arholwyr Allanol gyflwyno adroddiad llawn ac onest i’r Brifysgol, gan
grynhoi safon y cwestiynau, safon y broses arholi, sut caiff y broses arholi ei
gweithredu ac ansawdd y myfyrwyr.

Rolau, Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Arholwyr Allanol
Bydd disgwyl i bob Arholwr Allanol wneud y canlynol:

Terfynu Contractau Gan yr Arholwr Allanol
Os bydd amgylchiadau Arholwr Allanol yn newid a/neu os bydd gwrthdaro
buddiannau’n digwydd yn ystod ei gyfnod yn y swydd a’i fod yn dymuno ymddiswyddo, dylid cyfeirio llythyr ymddiswyddo ffurfiol at y Dirprwy Is-ganghellor
(Academaidd). Bydd angen rhoi tri mis o rybudd.

Pan Fydd y Contract yn Dod i Ben Hanner Ffordd Trwy Flwyd
dyn Academaidd
Os bydd y contract yn cael ei derfynu yn ystod y flwyddyn academaidd, neu os
bydd arholwr yn dymuno tynnu ei ymrwymiad yn ôl dros dro oherwydd
rhesymau personol, bydd rhywun yn cael ei benodi dros dro i ymgymryd â
gweddill y dyletswyddau yn ystod y flwyddyn academaidd honno tan fydd
rhywun yn cael ei enwebu’n barhaol yn ôl yr angen.
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•Rhoi sylwadau ar safonau’r modiwlau/dyfarniadau a chadarnhau bod y
modiwlau/dyfarniadau’n debyg i’r holl safonau priodol a gydnabyddir yn genedlaethol [Caiff Arholwyr eu cyfeirio’n bennaf at y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch a datganiadau meincnod pwnc perthnasol (gweler http://www.
qaa.ac.uk/cy/hafan). Gallai’r goruchwylio gynnwys modiwlau nad ydynt yn
cyfrannu’n uniongyrchol at ganlyniadau dosbarth myfyriwr, ond sydd, serch hyn
ny, yn bwysig o ran diffinio’r safon academaidd];
•Sicrhau bod dulliau asesu’n deg, bod gwaith asesu’n cael ei weithredu’n deg
ac yn unol â rheoliadau’r Brifysgol [Cyfeirir Arholwyr at y Cod Ymarfer ar gyfer
Asesu];
•Adolygu perfformiad asesu myfyrwyr fel carfan;
•Ystyried a chymeradwyo’r holl bapurau arholi, a’r holl asesiadau o fewn y
rhaglen, boed y rheini’n rai ymarferol neu fel arall, sy’n cyfrannu at 50% neu fwy
o’r asesiad ar gyfer modiwl;
•Derbyn papurau arholiad/mynediad at GradeMark, asesiadau o fewn y rhaglen, aseiniadau ymarferol, tystiolaeth sy’n ymwneud ag arholiadau/cyflwyniadau lla far ac adroddiadau prosiect/traethodau hir y mae marciau wedi’u dyfar
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nu arnynt (pan fydd carfan yn cynnwys mwy na deg myfyriwr, bydd sampl o
bapurau arholi/asesu’n cael eu cyflwyno o bob lefel o berfformiad). Diben hyn
yw sicrhau bod asesiadau’n cael eu safoni’n gadarn; Ni all Arholwyr Allanol fod
yn gysylltiedig â marcio gwaith myfyrwyr;
•Gwirio bod polisi’r Brifysgol ar safoni marciau wedi’i ddilyn a darparu sylwadau ar y dystiolaeth a ddarparwyd;
•Rhoi sylwadau ar y ffordd y darperir adborth i fyfyrwyr ar asesiadau er mwyn
hybu dysgu;
•Rhoi sylwadau ar unrhyw gyfleoedd eraill a ddarperir i wella ansawdd cyfleoedd dysgu’r myfyrwyr;
•Rhoi sylwadau ar enghreifftiau o arfer da ac arloesedd o ran dysgu, addysgu
ac asesu;
•Mynychu Byrddau Arholi a chyflwyno argymhellion iddynt o ran dyfarnu
graddau, diplomâu a thystysgrifau neu gadarnhau canlyniadau ar gyfer modiwlau annibynnol [Pan fydd Bwrdd Arholi’n ailgynnull i ailystyried, er enghraifft, canlyniad apêl, nid oes angen mynychu. Fodd bynnag, dylid ymgynghori â’r arholwr
a dylai rhoi ei farn ar unrhyw ddiwygiad arfaethedig i’r dosbarthiad];
•Cadarnhau, trwy lofnodi rhestrau pasio ymgeiswyr, eu bod wedi bod yn fodlon
â’r broses asesu a’r safonau a gyflawnwyd gan y myfyrwyr;
•Ymgynghori â hwy ar ddatblygiad y cwricwlwm, gan gynnwys cyflwyno rhaglenni astudio newydd a diwygio rhaglenni astudio cyfredol;
•Llunio adroddiad llawn ar y broses asesu i’r Brifysgol bob blwyddyn.

Bydd gan Arholwyr Allanol ddigon o dystiolaeth i bennu bod y marciau a’r dosbarthiadau mewnol o safon briodol ac yn gyson; Byddant yn archwilio swm digonol o waith yr ymgeiswyr i’w galluogi i ddod i farn ar yr asesiad yn ei gyfanrwydd.

Adrodd unrhyw amgylchiadau sy’n ymwneud â honiadau o arfer annheg yn ysgrifenedig ar unwaith i Gadeirydd y Bwrdd Arholi dan sylw; Nid oes angen i Arholwyr Allanol gymeradwyo dosbarthiadau gradd na marciau modiwl cyffredinol
pan fydd penderfyniad wedi’i ohirio oherwydd materion sy’n ymwneud ag arfer
annheg neu pan fydd camgymeriad gweinyddol wedi digwydd o ran cofnodi
marciau neu gyfrifo canlyniad.
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Rôl y Prif Arholwr Allanol
Gall Prif Arholwr Allanol gael ei benodi mewn sefyllfaoedd lle y mae tîm mawr o
Arholwyr Allanol wedi’u penodi i ystyried casgliad o raglenni perthnasol a/neu
fodiwlau annibynnol. Gellir hefyd penodi Prif Arholwr Allanol os yw’r tîm o Arholwyr Allanol yn cynnwys nifer sylweddol o arholwyr nad ydynt yn rhai academaidd a/neu rai sydd ag ychydig iawn o brofiad fel Arholwyr Allanol.
Bydd disgwyl i’r Prif Arholwr Allanol wneud y canlynol:
•Adolygu trawstoriad o waith a aseswyd er mwyn sicrhau cydraddoldeb ar
draws modiwlau a sicrhau ansawdd y rhaglen yn gyffredinol;
•Nodi meysydd o arfer da neu feysydd sy’n peri pryder ar draws y rhaglen;
•Asesu arferion a rhoi sylwadau ar sicrwydd ansawdd yr holl arferion asesu;
•Cysylltu â Phrif Arholwyr Allanol eraill i gael trosolwg o’r safonau ar draws yr
holl raglen;
•Bydd y Prif Arholwyr Allanol ar gyfer rhaglen yr MBBCh yn cael eu penodi i
ymdrin â Cham 1 (Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) a Cham 2 (Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4);
•Mynychu arholiadau ymarferol (ar gyfer MBBCh).
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Goruchwylio’r Broses Safoni

• Sicrhau dosbarthiad cynrychiadol o farciau ar gyfer y garfan, e.e. samplau
ym mhob band dosbarth, gan gynnwys rhai na lwyddodd a rhai a berfformiodd
yn rhagorol;
• Ai hwn yw’r garfan gyntaf ar gyfer rhaglen sydd newydd ei dilysu.

Rôl yr Arholwr Allanol yw sicrhau bod polisi’r Brifysgol ar safoni marciau wedi’i
ddilyn yn llym ac NID yw wedi’i ddefnyddio i ail-farcio asesiadau.
O ganlyniad, mae’n bosibl na fydd yr Arholwr Allanol yn disgwyl nac yn annog
Bwrdd Arholi i godi neu ostwng marciau ar gyfer myfyrwyr unigol os mai sampl
o waith yn unig a gyflwynwyd i’r Arholwr Allanol. Efallai bydd yr Arholwr Allanol
eisiau gweld sampl mwy o faint o’r asesiad neu amrediad mwy eang o waith a
aseswyd os oes unrhyw bryderon ynghylch y broses marcio a safoni.
Ar gyngor ac awgrymiadau’r Arholwr Allanol o ran awgrymiadau sy’n ymwneud
ag addasu marciau carfan gyfan, bydd y Bwrdd Arholi yn ystyried y dull perthnasol i’w gymryd (trwy ailwirio marciau mewn modd rhifyddol, ail-farcio neu ailraddio neu ddiwygio’r dulliau asesu/addysgu ar gyfer carfannau yn y dyfodol).
Dylid adrodd unrhyw addasiadau i Fwrdd Arholi’r Coleg/Ysgol, a ddylai gadarnhau a chofnodi’r rhain yn llawn.

Bydd y trefniadau samplu, felly, yn darparu i Arholwyr Allanol weld sampl gynrychiadol o bapurau neu waith a aseswyd o bob dosbarth fel arfer (gan gynnwys METHIANT, lle y bo’n briodol). Dylid dewis sampl gynrychiadol o thua
10% o gyfanswm y papurau neu asesiadau ar gyfer y modiwl, ond dylai gynnwys o leiaf pum papur ac 20 o bapurau ar y mwyaf. Os oes llai na deg myfyriwr yn y garfan, dylid cyflwyno’r holl waith i’r Arholwr Allanol. Fodd bynnag,
awgrymir bod deg darn o asesiad yn cael eu cyflwyno fel mater o drefn ar gyfer
pob modiwl. Yn ogystal ag asesiadau gwirioneddol, dylid hefyd cyflwyno’r
adborth ar y gwaith i graffu arno, ynghyd â thystiolaeth o’r broses safoni.
Gweler y Rheoliadau ar gyfer Graddau Meistri Ôl-radd a addysgir, ‘Arholi’r Traethawd Ymchwil’, i gael rhagor o wybodaeth am samplu traethodau ymchwil.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y dylid ymdrin ag anghytundebau, gweler Dadleuon sy’n ymwneud â’r Arholwr Allanol.

Rôl yr Arholwr Allanol yw gwirio y dilynwyd polisi’r Brifysgol ar safoni marciau
yn llym ac NID ei ddefnyddio i ail-farcio asesiadau.

Faint o’r Gwaith a Aseswyd a Greffir Arno

Trosolwg o’r Broses Asesu

Bydd yr holl asesiadau neu sampl ohonynt ar gael i’r Arholwr Allanol er mwyn
sicrhau y cadwyd at y gweithdrefnau asesu a safoni. Bydd maint yr asesiadau a
anfonir at yr Arholwr Allanol yn dibynnu ar y ffactorau canlynol:
• Nifer y myfyrwyr mewn carfan;
• Nifer y myfyrwyr mewn carfan;

Bydd yr Arholwr Allanol yn adolygu ac yn cymeradwyo’r holl bapurau arholi
drafft a phynciau i’w hasesu’n barhaus pan fydd y rhain yn cyfrannu at o leiaf
50% a mwy o farc cyfanswm y modiwl. Gall yr Arholwr Allanol argymell addasu cwestiynau os teimlir nad yw’r rhain yn asesu’r canlyniadau dysgu arfaethedig
yn ddigonol a/neu os nad ydynt yn adlewyrchu’r safon berthnasol ar gyfer y
lefel astudio.
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Cwrdd â Myfyrwyr, gan Gynnwys Arholiadau Viva Voce

Cyfranogiad a Phresenoldeb mewn Byrddau Arholi

Gall Arholwyr Allanol gwrdd â myfyrwyr ar bynciau neu raglenni y maen nhw’n
eu harholi, e.e. i gael adborth cyffredinol ar ansawdd yr addysgu, eglurder yr
wybodaeth, cymorth academaidd/personol ac ati, ond nid yw hyn yn orfodol.

Rhaid i Arholwyr Allanol fod yn bresennol ym Mwrdd Arholi lefel pwnc y Coleg/Ysgol lle y penderfynir ar y canlyniadau arholi yn y pwnc/pynciau y maen
nhw wedi bod yn ymwneud â nhw.

Ni chaniateir defnyddio arholiadau Viva Voce at ddiben pennu dosbarthiadau
gradd ymgeiswyr sy’n ceisio ennill graddau cychwynnol.

Os cyfyd achos eithriadol pan na all Arholwr Allanol fynychu Bwrdd Arholi,
rhaid iddo fod ar gael i ymgynghori â Chadeirydd y Bwrdd Arholi dros y ffôn,
dros rwydwaith fideo neu mewn rhyw fodd arall priodol. Rhaid i’r Arholwr Allanol fod â’r holl ddogfennau perthnasol sydd eu hangen er mwyn perfformio
busnes y cyfarfod.

Cyfranogi mewn Asesiadau Ymarferol neu Lafar
Pan fydd y dull asesu cymeradwy ar gyfer modiwl penodol yn cynnwys arholiad
llafar neu ymarferol, gellir gwahodd Arholwyr Allanol i arsylwi ar arholiadau o’r
fath.

Camymddygiad Academaidd
Ar ôl adolygu gwaith a aseswyd/arholiadau, os bydd Arholwr Allanol yn credu
bod myfyriwr wedi cymryd rhan mewn arfer asesu camymddygiad academaidd,
rhaid adrodd yr amgylchiadau yn ysgrifenedig ar unwaith i Gadeirydd y Bwrdd
Arholi dan sylw.
Wedi hyn, bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi yn rhoi Gweithdrefnau Camymddygiad Academaidd y Brifysgol (a ganfyddir yng Nghanllawiau Academaidd y
Brifysgol) ar waith.

Os na fydd yr Arholwr Allanol yn gallu mynychu, bydd yn cyflwyno adroddiad
ysgrifenedig o’i ganfyddiadau i Gadeirydd y Bwrdd Arholi ymlaen llaw, a dylai
hwn gael ei ddosbarthu i holl aelodau’r Bwrdd a’i ystyried wrth gadarnhau
marciau’r modiwl.
Ni fydd angen i’r Arholwr Allanol fynychu cyfarfodydd interim y Bwrdd Arholi,
ond gall wneud hynny os yw’n dymuno. Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal
trwy ohebiaeth neu ffordd briodol arall.
Bydd modd i’r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu ymgynghori â’r Arholwr Allanol. Y
Bwrdd hwn sy’n dyfarnu credyd, yn pennu materion datblygu ac yn dyfarnu
graddau.

Llofnodi Rhestrau Pasio
Rhaid i Arholwyr Allanol lofnodi’r rhestr basio/dalen ganlyniadau i nodi eu bod
yn cadarnhau’r marciau ar gyfer y modiwlau a bod penderfyniadau wedi’u
gwneud yn unol â rheoliadau’r dyfarniad.
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Wybodaeth a Chymorth

Pan na fydd yr Arholwr Allanol yn gallu mynychu, rhaid iddo gyflwyno datganiad i Gadeirydd y Bwrdd Arholi sy’n nodi ei fod yn cytuno â’r marciau terfynol a
ddyfarnwyd a’r safonau a gyflawnwyd.

Mae Arholwyr Allanol yn chwarae rôl hanfodol wrth sicrhau safonau ac mae’r
Brifysgol yn ymrwymedig i’w cefnogi i wneud hyn yn unol â Cod Ansawdd yr
Asiantaeth Sicrhau Safonau (gweler Dolenni Defnyddiol). I weld y manylion
llawn, gweler yr adran Paratoi Arholwyr Allanol yn y Rheoliadau (gweler Dolenni
Defnyddiol).

Os na fydd yr Arholwr Allanol yn fodlon llofnodi, yna bydd yn cyflwyno ei resymeg, gyda chyfiawnhad, yn ysgrifenedig i’r Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd). Bydd y Dirprwy Is-ganghellor yn ymchwilio i unrhyw faterion a allai olygu na fyddai marciau myfyrwyr fel arall yn cael eu hystyried yn y Bwrdd Dyfarnu.
Bydd gan y Dirprwy Is-ganghellor yr awdurdod i lofnodi’r rhestr basio ar ran yr
Arholwr Allanol.
Bydd y rhestr basio a lofnodwyd yn cael ei chyflwyno i’r Gwasanaethau Academaidd i gadw cofnod ohoni fel rhan o gofnodion y Bwrdd Datblygu a Dyfarnu.

Cyfrinachedd a Diogelwch
Caiff arholwyr eu hatgoffa fod pob cwestiwn asesu drafft a gwaith myfyrwyr a
gyflwynir yn gyfrinachol, a dylid gwneud trefniadau priodol i sicrhau ei fod yn
ddiogel.
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Dogfennau’r Brifysgol
Mae’r adnoddau canlynol yn berthnasol i chi:
Polisïau:
Cywirdeb y Weithdrefn Marciau a Gyhoeddwyd
Gweithdrefnau Camymddwyn Academaidd
Rheoliadau ar gyfer Apeliadau Academaidd
Polisi ar Gymedroli
Polisi Adborth ac Asesu
Rheoliadau Rhaglen/Asesu ar gyfer Rhaglenni a Addysgir
Rheoliadau Asesu Israddedigion
Rheoliadau ar gyfer Graddau Cychwynnol a Gwobrau Israddedig
Rheoliadau Asesu a Addysgir i Israddedigion
Rheoliadau Cyffredinol
Rheoliadau Gradd Sylfaen
Rheoliadau Asesu ar gyfer Gradd MBBCh
Rheoliadau Academaidd ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil (Mhres)
Rheoliadau Academaidd ar gyfer Gradd Doethuriaeth Broffesiynol
Rheoliadau Rhaglen/Asesu ar gyfer Rhaglenni Ymchwil
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Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Sicrhau Ansawdd yn cynnwys polisïau a gweithdre
fnau sy’n ymwneud â chymeradwyo, monitro ac adolygu rhaglenni.

Materion Dysgu, Addysgu ac Asesu

Mae’r Cod Ymarfer hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:
• Anghydfodau cymedroli a marcwyr;
• Cosbau ar gyfer rhagori ar gyfyngiadau geiriau;
• Marcio prosiectau blwyddyn olaf.
Yn ogystal, dylech fod wedi derbyn (os yw’n briodol) gopi o’r adroddiad ac
ymateb gan Goleg/Ysgol Arholwr Allanol blaenorol y rhaglen ynghyd â’ch llythyr penodi. Cysylltwch â ni os nad ydych wedi’i dderbyn.

Dogfennau Coleg/Ysgol

•Meini prawf marcio asesu;
•Llawlyfr Pwnc a Pholisi Asesu Coleg/Ysgol a/neu Bwnc (gan gynnwys meini prawf marcio, cosbau hwyr, amgylchiadau esgusodol, arferion cymedroli a
manylion y modylau ac ati)
•Copi o’r maes llafur ar gyfer y modiwlau a hefyd yr amserlen asesu (os nad
yw wedi’i ghynnwys yn y Llawlyfr i Fyfyrwyr).
Gweithdrefnau ar Gyfer Honiadau o Dorri Gonestrwydd Academaidd a
Chamymddwyn Academaidd.
•Gweithdrefnau ar gyfer ystyried amgylchiadau esgusodol.

Disgwylir i Ysgolion/Colegau ddarparu dogfennau amrywiol i Arholwyr Allanol.
Fel Arholwr Allanol, dylech dderbyn y canlynol:
• Trosolwg o’r Rhaglen
• Datganiadau meincnod pwnc perthnasol (er y gallwch hefyd gael mynediad
i’r rhai o wefan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd);
•Manylebau’r rhaglen ar gyfer y rhaglen berthnasol/rhaglenni perthnasol;
•Cofnodion y cyfarfod/cyfarfodydd bwrdd arholi perthnasol;
•Ystadegau cymharol ar berfformiad myfyrwyr;
•Crynodeb o ganlyniadau dosbarthu graddau (mae’r rhain ar gael i Golegau/Ysgolion ar wefan Sharepoint y Brifysgol);
•Y marc cymedr ar gyfer modiwlau dros yr ychydig sesiynau diwethaf a’r marc
cymedr ar draws yr holl fodylau. Yn ganolog, cynhyrchir ystadegau modiwlar o’r
fath gan ddefnyddio meddalwedd ARQUE ac maent ar gael i Golegau/Ysgolion.
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Materion Logisteg
•Amserlen o weithgareddau/ddyletswyddau allweddol yn ystod y flwyddyn;
•Gwybodaeth am y nifer tebygol o lawysgrifau/darnau o waith asesedig i’w
goruchwylio a chyflwyno sylwadau ar y broses gymedroli (gweler yr adran
Swm y Gwaith Asesedig i’w Graffu Arno yn y Rheoliadau - gweler Dolenni
Defnyddiol).
Dylai Colegau/Ysgolion ddweud pwy y dylech gysylltu â hwy yn y Coleg/
Ysgol a thrafod dulliau cyfathrebu â chi a sut rydych am dderbyn deunyddiau.
Yn ogystal â’r dogfennau uchod, dylech hefyd gael gwybod am y canlynol:
• Dyddiad cyfarfod/ydd y Bwrdd Arholi, yn ddelfrydol ar ddechrau pob
blwyddyn academaidd;
• Gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno papurau arholi drafft ac asesiadau eraill
er cymeradwyaeth;
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Yn newydd i Arholi Allanol?

• Trefniadau ar gyfer cymeradwyo asesiadau atodol. (Ystyrir ei fod yn arfer da cyflwyno prif bapurau arholi a phapurau arholi atodol er mwyn sicrhau cymeradwyaeth ar yr un pryd);
• Dyddiadau rhagweledig derbyn y gwaith asesedig (os defnyddir copïau caled), a’r dyddiad dychwelyd gofynnol i’r Coleg/Ysgol a fformat y cyflwyniad (papur neu electronig);
• Ar gyfer gwaith sy’n cael ei gyflwyno’n electronig, y dyddiad pan roddir
mynediad i BlackBoard.

Mae’n rhaid i Arholwyr Allanol gysgodi’r Arholwr Allanol sy’n ymadael yn ystod
blwyddyn olaf ei gyfnod yn y swydd. Dylech o leiaf fod wedi mynychu Bwrdd/
Byrddau Arholi Colegau/Ysgolion ond ni fydd gennych unrhyw ddyletswyddau
eraill fel Arholwr Allanol y sesiwn honno. Ni fyddwch yn derbyn ffi, ond byddwch
yn derbyn ad-daliadu o unrhyw dreuliau a gafwyd am eich presenoldeb yn y
Bwrdd Arholi.

Dylai Arholwyr Allanol fod yn gyfarwydd ag unrhyw systemau electronig a ddefnyddir fel rhan o’r broses farcio.

Ni all Arholwyr Allanol heb unrhyw brofiad o Addysg Uwch fod yn gyfrifol am
oruchwylio rhaglen.

Ar gyfer rhaglenni a addysgir i ôl-raddedigion yn benodol, dylai Colegau/
Ysgolion hysbysu’r Arholwr Allanol o’r dyddiadau y rhagwelir i’r darnau o waithgael eu cyflwyno yn dilyn eu dysgu annibynnol cyfeiriedig ar gyfer goruchwylio’r
broses gymedroli.

Cyflwyniad

Gallwch weld amserlen fras Bwrdd Cynnydd a Dyfarnu Lefelau’r Brifysgol drwy
glicio ar y ddolen ar y dde. Fel arfer, cynhelir Byrddau Lefel Pynciau ychydig
ddiwrnodau cyn y Byrddau Prifysgol hyn.

Mae croeso i Arholwyr Allanol sydd bellach yn eu hail flwyddyn nad oeddent
wedi gallu mynd i ddigwyddiad cyflwyno’r flwyddyn flaenorol fynychu’rdigwyddiad manteisiol hwn. Anogir y staff yn y Brifysgol hefyd i fynychu’r digwyddiad.

Rydym yn disgwyl i Arholwyr Allanol newydd fynychu’r digwyddiad cyflwyno
blynyddol.

Dyma fideo o ddigwyddiad Sefydlu eleni a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2019.

Gwybodaeth am Arholwyr Allanol
Yn unol â Chod Ansawdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, caiff enwau, swyddi a
sefydliadau’r Arholwyr Allanol eu cynnwys yn llawlyfrau’r Coleg/Ysgol. Ni ddylai
myfyrwyr gysylltu â chi’n uniongyrchol, ac os ydynt, dywedwch wrthym.
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Adroddiadau’r Arholwyr Allanol

Anghydfodau sy’n Cynnwys yr Arholwr Allanol
Bydd Arholwyr Allanol yn rhwymedig gan reoliadau academaidd ac asesu’r Brifysgol. Caiff y rhain eu cyhoeddi yng Nghanllawiau Academaidd y Brifysgol.
Bydd Arholwyr Allanol yn cynnig cyngor a sylwadau ynghylch safonau’r garfan
a’r broses asesu. Bydd gan yr Arholwr Allanol bŵer cyfwerth ag aelodau mewnol y Bwrdd Arholi ac nid oes modd iddynt wrthwneud barn y Bwrdd. Lle nad yw’r
Arholwr Allanol yn fodlon gyda’r penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd neu ei
fod yn anghytuno â materion safonau ar fodiwlau a addysgir, bydd barn yr
Arholwr Allanol yn cael ei nodi yng nghofnodion Bwrdd Arholi’r Coleg/Ysgol ac
yn adroddiad yr Arholwr Allanol. Gellir cyflwyno’r sylwadau hyn i’r sefydliad
drwy ei adroddiad blynyddol a/neu drwy ohebiaeth ar wahân i’r Dirprwy
Is-ganghellor (Academaidd).
Gall yr Arholwr Allanol apelio, mewn amgylchiadau eithriadol, i’r Dirprwy Is
-ganghellor (Academaidd) neu Ddirprwy Is-ganghellor arall (pan nad yw
Dirprwy Is-ganghellor Profiad Myfyrwyr ar gael neu mae gwrthdaro buddiannau
yn bodoli). Bydd penderfyniad y Dirprwy Is-Ganghellor yn derfynol.
Pan fydd penderfyniad Arholwr Allanol o ran traethawd hir a gyflwynwyd ar
gyfer gradd Feistr drwy Arholiad a Thraethawd Hir yn peri achos o anghydfod
rhwng yr Arholwr/Arholwyr Allanol ac arholwyr mewnol, mae gan y Dirprwy
Is-ganghellor (Academaidd) yr awdurdod i benderfynu ar y mater, yn ôl ei
ddisgresiwn, neu i benodi Arholwr Allanol arall i ddarparu barn annibynnol.
Gall yr Is-Ganghellor (Academaidd) ystyried unrhyw adroddiadau ysgrifenedig a
gyflwynwyd gan aelodau’r Bwrdd Arholi.
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Wrth ddewis ail Arholwr Allanol, gall y Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd) hefyd ystyried, ond nid oes rhaid iddo lynu wrth, yr enwebiad (os bydd unrhyw rai)
o Fwrdd Arholi am ail Arholwr Allanol. Gwneir y penderfyniad i ailymgynnull y
Bwrdd Arholi ai peidio yn ôl disgresiwn yr ail Arholwr Allanol hwn a bydd ei
benderfyniad ar y mater hwn yn derfynol.

Sut i Gwblhau’r Adroddiad Ar-lein
Mae’n rhaid i chi lenwi adroddiad blynyddol gan ddefnyddio ein system gyfl
yno electronig. Gallwch ddod o hyd i’r templed cyfredol yr adroddiad yn:
https://intranet.swan.ac.uk/ExternalExaminers/
Dylai adroddiadau fod yn ddigon manwl, gan fynd i’r afael â phob un o’r eitemau
a godwyd yn nhempled ffurflen yr adroddiad. Lle nodir bod diffyg manylion
mewn adroddiad, gellir ei gyfeirio’n ôl i’r Arholwr Allanol i’w ddiwygio.
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Pa Agweddau Mae’r Adroddiad yn Ymdrin â Hwy?

Trefniadau Gweinyddol

Mae’r adroddiad yn tynnu’n helaeth ar ddangosyddion perthnasol Cod Ansawdd
yr Asiantaeth Sicrhau Safonau. Bydd angen sylwadau’r Arholwyr Allanol ar y
broses arholi, gan gynnwys arsylwadau ar strwythur a chynnwys y rhaglen astudio
a’r dull o’i gyflawni a hefyd y meysydd o arfer da a chyfleoedd i wella ansawdd
cyfleoedd dysgu myfyrwyr.

•a ddarparwyd gwybodaeth ddigonol ar nodau’r rhaglen/cwrs;
•y maes llafur a’r cynlluniau marcio a ddefnyddir i’w asesu;
•a wnaethoch dderbyn y cwestiynau i’w cymeradwyo (ac mewn da bryd);
•a ddarparwyd atebion model;
•os oedd yn briodol, a oedd y trefniadau ar gyfer Byrddau Arholi’n foddhaol;
•trefniadau ar gyfer archwilio deunyddiau arholi neu ffurfiau eraill ar asesu,
y cyfle i gwrdd â myfyrwyr (os yw’n briodol);
•cadw at Reoliadau Asesu.

Mae’r pynciau’n cynnwys:
Arfer Asesu
•priodolrwydd a chynwysfawredd dulliau asesu i’r cwricwlwm ac a yw’r rhain yn
cael eu dangos yn glir yn y dystiolaeth a adolygwyd;
•ansawdd a phriodoldeb y papurau arholi a deunyddiau gwaith cwrs a defnyddioldeb adborth i fyfyrwyr;
•digonolrwydd niferoedd ac amrywiaeth papurau o’r garfan gyfan i’ch galluogi i
benderfynu a oedd y marcio mewnol yn briodol ac yn gyson;
•digonolrwydd trefniadau cymedroli.
Safonau
•priodoldeb nodau a deilliannau dysgu bwriadedig ar gyfer y rhaglen a’i strwythur a’i chynnwys;
•cyflawniad/perfformiad myfyrwyr (e.e. cyfraddau pasio, ansawdd y gwaith ac
ati); a
•chymharu â safonau cenedlaethol (meincnodau pwnc, Fframwaith Cymwysterau a gofynion Cyrff Proffesiynol).
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Agweddau Eraill
Enghreifftiau o arfer da, diddorol neu arloesol.

Trefniadau Cydweithredol
Os yw eich dyletswyddau wedi cael eu hehangu i gynnwys ystyried myfyrwyr
dan gytundeb cydweithredol cysylltiedig, cyflwynwch sylw ar unrhyw fater penodol sy’n ymwneud â threfniadau cydweithredol nad ydynt wedi’u cynnwys yn
yr adrannau uchod.

Yr Hyn i Beidio â’i Gynnwys mewn Adroddiad
Mae gofyn i Arholwyr Allanol i beidio ag enwi myfyrwyr neu aelodau unigol yn
yr adroddiad, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol lle teimlir bod cydnabod
arfer nodedig neu berfformiad enghreifftiol yn bwysig.
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Adroddiadau ar Raglenni a Addysgir i Ôl-raddedigion

Beth sy’n Digwydd os Nad yw’r Adroddiad yn Cael ei
Gyflwyno?

Fe’ch anogir i aros nes eich bod wedi cymedroli’r traethodau hir i gyflwyno un
adroddiad wedi’i gwblhau sy’n ymwneud â Rhan Un a Rhan Dau.

Pryd mae Angen Cyflwyno Adroddiadau?

Os nad yw Arholwr Allanol yn cyflwyno adroddiad, bydd y Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd) yn cymryd camau sy’n briodol i’r amgylchiadau i’w gaffael a/
neu gall ddewis cyflwyno llythyr o derfyniad cynnar o ganlyniad.

Ar gyfer Byrddau Arholi Colegau/Ysgolion a gynhelir ym mis Mehefin, mae angen cyflwyno’r adroddiad o fewn chwe wythnos o ddyddiad cynnull y Bwrdd (31
Gorffennaf fel arfer).

Gallai methiant i gyflwyno adroddiadau neu sefyllfaoedd o berfformiad anfoddhaol arwain at rybudd anffurfiol neu derfyniad cynnar contract Arholwr Allanol.
Ni chaiff ffioedd eu talu nes y cyflwynir adroddiad boddhaol.

Os cynhelir Byrddau Arholi ar adegau gwahanol i fis Mehefin, disgwylir yr adroddiadau o fewn mis yn dilyn y cyfarfod.

Adroddiadau Trosolwg ar Ddiwedd y Cyfnod yn y Swydd

Rhaglenni a Addysgir i Ôl-raddedigion - mae angen cyflwyno’r adroddiadau
erbyn 6 Rhagfyr.

Ar ddiwedd cyfnod penodiad, disgwylir i’r Arholwr Allanol ddarparu ei adroddiad blynyddol, a throsolwg o faterion sydd wedi codi y mae modd eu cyfleu i’w
olynwr.

Ar gyfer rhaglenni a addysgir i ôl-raddedigion, rydym yn gofyn i’r Arholwyr Allanol gyfleu unrhyw faterion brys sy’n ymwneud â’r modiwlau a addysgir yn dilyn
Bwrdd Arholi mis Mehefin fel y gellir gwneud newidiadau cyn addysgu’r modiwlau hynny y tro nesaf.Fodd bynnag, nid oes angen ffurflen adrodd benodol
ar gyfer y gweithgaredd hwn. Dylai materion o’r fath, a’r ymatebion iddynt, gael
eu crynhoi yn eich Adroddiad Blynyddol, sy’n cwmpasu Rhan Un a Rhan Dau a’u
hanfon i’r Brifysgol erbyn 6 Rhagfyr.
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Materion Sensitif

•Ar gyfer rhaglenni a addysir i ôl-raddedigion, cyflwyno pryderon penodol
ynghylch y modiwlau a addysgir yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr y Rhaglen/y Swyddog Arholi yn fuan wedi cyfarfod y Bwrdd Arholi ym mis Mehefin
a chwblhau adroddiad blynyddol sy’n cynnwys cymedroli traethodau hir (h.y.
Rhan Un a Rhan Dau) erbyn 6 Rhagfyr;
•Sicrhau bod tîm y pwnc yn ymateb yn ddigonol/â chyfiawnhad o ran argymhellion a wnaed i sicrhau safonau a/neu i wella ansawdd.

Os yw’r Arholwr Allanol yn dymuno codi mater sensitif neu gyfrinachol, gall ys
grifennu’n uniongyrchol at Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe.
Lle mae gan Arholwr Allanol bryder difrifol nad oes modd mynd i’r afael ag ef
drwy’r sianeli mewnol priodol, mae opsiwn arall y mae modd ei ddefnyddio, sef
Cynllun Pryderon yr Asiantaeth Sicrhau Safonau sydd ar gael yn www.qaa.ac.uk.

Camau Gweithredol i’w Cymryd ar Frys
Bydd angen i’r Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd) a’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd dderbyn copïau o adroddiadau’r Arholwyr Allanol. Os tynnir eu sylw at unrhyw fater o bryder y mae angen gweithredu ar unwaith arno,
mae modd mynd i’r afael â’r mater y tu hwnt i strwythur y pwyllgor sicrhau ansawdd, ond mae’n rhaid iddo gynnwys y Coleg ac unrhyw staff perthnasol eraill.
Darperir adroddiadau ar y camau gweithredu a gymerwyd i’r Pwyllgor Safonau
ac Ansawdd Academaidd fel y bo’n briodol.

Cyfrifoldebau Arholwyr Allanol o ran Adroddiadau
Mae Arholwyr Allanol yn gyfrifol am y canlynol:
• Paratoi adroddiad ar ddarpariaeth y Coleg/Ysgol y maent yn gyfrifol am ei
oruchwylio/goruchwylio yn flynyddol;
• Cyflwyno adroddiad yn amserol (o fewn chwe wythnos o gyfarfod y Bwrdd
Arholi - i’r rhai a gynhelir ym mis Mehefin, h.y. erbyn 31 Gorffennaf), neu fis ar ôl
cyfarfod y Bwrdd Arholi;
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Pwy sy’n Derbyn Copi o’ch Adroddiad?
Pan fyddwch yn cyflwyno’ch adroddiad gan ddefnyddio’n rhaglen ar y we,
mae ar gael ar unwaith i’r canlynol:
• Y Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd) - Cadeirydd y Pwyllgor Dysgu,
Addysgu ac Ansawdd;
• Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd;
• Pennaeth perthnasol y Coleg/Ysgol neu enwebai;
• Cyfarwyddwr Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r coleg/ysgol;
• Cyfarwyddwr priodol y rhaglen.
Dylai hefyd gael ei anfon at Bennaeth y sefydliad partner cydweithredol
perthnasol (lle y bo’n briodol).
Bydd staff y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd hefyd yn darparu copi o’r
adroddiad i Gadeirydd y Bwrdd Cynnydd a Dyfarnu i’w ystyried fel rhan o
weithdrefnau Sicrhau Ansawdd y Brifysgol.
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Mynediad Myfyrwyr i Adroddiadau Arholwyr Allanol

nhad cryf dros beidio â mabwysiadu’r argymhelliad a’i amlinellu yn nhempled
yr ymateb.

Mae adroddiadau Arholwyr Allanol ar gael yn eang i Bwyllgorau Prifysgolion a
Cholegau sy’n gyfrifol am sicrhau ansawdd. Bydd aelodaeth y pwyllgorau hyn yn
cynnwys cynrychiolwyr sy’n fyfyrwyr ac o ganlyniad, bydd gan gynrychiolwyr
sy’n fyfyrwyr fynediad hefyd i adroddiad yr Arholwr Allanol ac ymatebion gan
y Coleg i’r adroddiad drwy’r strwythurau pwyllgor perthnasol a disgwylir iddynt
lywio/gyfrannu at yr ymateb.

Mae gan y templed ymateb adran sy’n gofyn i gyfarwyddwr y rhaglen fyfyrio
ar y cynnydd a gafwyd ynghylch cynllun gweithredu’r flwyddyn flaenorol.
Mae’n bwysig i Fyrddau Astudio a Phwyllgorau Dysgu ac Addysgu Colegau
fonitro eu cynlluniau gweithredu yn ystod y flwyddyn academaidd.

Gallwch hefyd gael copïau o adroddiadau ar gais o dan y ddeddfwriaeth Rhyd
did Gwybodaeth.

Adolygu Materion ar draws Colegau o Adroddiad Arholwyr
Allanol

Gall Arholwyr Allanol gyflwyno adroddiadau cyfrinachol ar wahân ar raglen yn
uniongyrchol i’r Dirprwy Ganghellor. Fodd bynnag, NID yw’r adroddiadau cyfrinachol hyn ar gael i fyfyrwyr nac i’r Pwyllgorau Prifysgol perthnasol.

Mae’n rhaid i Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg gymeradwyo’r ymateb lefel
pwnc arfaethedig gan y Bwrdd Astudio ac ystyried unrhyw faterion ar draws y
coleg. Lle y bo’n bosib, dylai fod trafodaeth ddigonol i sicrhau’r myfyrwyr ar
sail resymegol unrhyw gamau gweithredu arfaethedig (neu segurdod).

Llunio Ymateb - Cyfarwyddwr y Rhaglen a’r Bwrdd Astudio
Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen yn llunio ymateb i adroddiad yr Arholwr Allanol
gan ddefnyddio templed ar-lein ac mae’n ymgynghori ag aelodau’r Bwrdd Astudio. Lle y sonnir am fyfyrwyr unigol yn yr adroddiad, bydd cyfarwyddwr y rhaglen yn ymddwyn yn unol â’r Polisi ar Olygu Dynodwyr Allanol o Adroddiadau
Arholwyr Allanol (gweler isod).
Os cyflwynir y rhaglen ar y cyd, yna bydd angen mewnbwn gan y partner
cydweithredol.
Nid yw’n ofynnol i’r Bwrdd Astudio fabwysiadu/rhoi’r holl argymhellion a wnaed
gan yr Arholwr Allanol ar waith. Fodd bynnag, bydd yn rhaid gwneud cyfiaw-
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Gall Cadeirydd Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg ddychwelyd a gofyn am
ddiwygiadau i’r camau gweithredu bwriadedig os yw’n anfodlon gyda chadernid yr ymateb arfaethedig. Yna efallai y bydd proses ailadroddol lle caiff templedi ymatebion diwygiedig eu hadolygu a’u hystyried.
Unwaith y bydd wedi’i gymeradwyo ar lefel y coleg, caiff y templed ymateb,
ynghyd â’r adroddiad, eu cyflwyno i’r Gofrestrfa Academaidd er mwyn i Fyrddau Academaidd lefel sefydliadol graffu arno ymhellach a bydd copi o’r adroddiad a’r ymateb yn cael ei ddychwelyd at yr Arholwr Allanol er gwybodaeth.
Er y bydd ymateb yn cael ei ddychwelyd ar draws y sefydliad, disgwylir fel
arfer y byddai’r Coleg hefyd yn rhoi gwybod i Arholwyr Allanol ynghylch da
tblygiadau.
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Dyddiad cau ar Gyfer Ymateb i Adroddiadau’r Arholwr
Allanol

Mae’n ofynnol i staff y Coleg;

Yn ddelfrydol, dylai templedi ymateb cymeradwy ar lefel pwnc gael eu cyflwyno
o fewn un mis i dderbyn yr adroddiad a gyflwynwyd gan yr Arholwr Allanol. Y
dyddiad cyflwyno disgwyliedig ar gyfer y rhan fwyaf o’r rhaglenni israddedig yw
30 Medi (gweler Pryd y disgwylir yr adroddiadau? uchod).
Dylid cyflwyno’r ymatebion mewn modd amserol er mwyn sicrhau bod myfyrwyr y
garfan nesaf yn cael profiad cadarnhaol, a bod y profiad hwnnw’n cael ei wella l
le bynnag y bo’n bosibl.

Monitro Camau Gweithredu yn Barhaus
Disgwylir i Gyfarwyddwyr Rhaglenni a Byrddau Astudio weithredu a monitro eu
camau gweithredu o ran ymateb i argymhellion yr Arholwr Allanol yn barhaus, ac
adrodd ar gynnydd o’r fath mewn templedi ymateb dilynol. Gweler agendâu safonol y Byrddau Astudio. Yn yr un modd, dylai Pwyllgorau Dysgu ac Addysgu Colegau graffu ar faterion sy’n ymwneud â’r coleg cyfan yn barhaus.

Colegau – Cyfrifoldebau Staff Academaidd o Ran Ymateb i
Adroddiadau Arholwyr Allanol
Pennaeth y Coleg sydd â’r cyfrifoldeb yn y pen draw am sicrhau bod y Coleg
yn mynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n peri pryder yn brydlon, a bod camau
gweithredu perthnasol yn cael eu cytuno. Pan fydd y mater yn ymwneud â modiwl
penodol, rhaid i Bennaeth y Coleg sicrhau bod hyn yn cael ei gyfleu i gydlynydd
y modiwl a bod newidiadau angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith. Gallai ef/hi
ddirprwyo’r cyfrifoldeb gweithredol i Gadeirydd Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r
Coleg, er enghraifft.

40

•Sicrhau bod ymateb priodol ac amserol yn cael ei ddrafftio (gan ddefnyddio’r
templed a ddarperir) mewn ymateb i’r adroddiad, a bod cyfiawnhad cryf dros
resymau dros BEIDIO â mabwysiadu argymhellion Arholwr Allanol.
•Ystyried ac ymateb i faterion ar draws y Coleg a chynnwys cynrychiolwyr myfyrwyr yng nghyfarfodydd Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Coleg, lle y mae’n rhaid
trafod adroddiadau ac ymatebion yn ffurfiol.
•Monitro’n gyson bod cynnydd yn cael ei wneud ar gamau arfaethedig, gan
gynnwys materion sy’n ymwneud â’r coleg cyfan.
•Dylai Cyfarwyddwyr Rhaglenni sicrhau bod y cynnydd tuag at y camau arfaethedig a amlinellwyd yn eu templed ymateb yn cael ei fonitro trwy gyfarfodydd y
Byrddau Astudio, fel rhan o’r broses adolygu rhaglenni flynyddol.
•Pan fydd rhaglenni cydweithredol dan sylw, bydd Pennaeth y Coleg yn gyfrifol
am sicrhau bod y partner cydweithredol hefyd wedi ymateb yn briodol i faterion
a godwyd, a chynnwys yr wybodaeth hon ar Ffurflen Ymateb y Coleg.

Sut mae’r Brifysgol yn craffu ar adroddiadau allanol ac
ymatebion y Coleg
Rôl Byrddau Academaidd
Byddant yn cael y canlynol:
•copi o adroddiadau Arholwyr Allanol
•yr holl dempledi ymateb gan Gadeirydd Pwyllgor Dysgu ac Addysgu pob
Coleg
Mae rôl Byrddau Academaidd fel a ganlyn:
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• sicrhau bod Colegau wedi ystyried yr adroddiadau ac wedi llunio ymateb
derbyniol a digon manwl a nodi camau gweithredu arfaethedig i argymhellion yr
Arholwr Allanol
• mynd ar drywydd unrhyw ymatebion annigonol
• nodi enghreifftiau o arfer da
• amlygu unrhyw faterion sydd angen i’r Coleg fynd i’r afael â nhw neu faterion
sydd angen eu hatgyfeirio at y Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd, e.e. materion sydd y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol y Bwrdd Academaidd
• monitro cyflwyniadau adroddiadau Arholwyr Allanol ac ymatebion y coleg
• llunio cofnodion manwl i’r Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd sy’n
amlinellu gwaith craffu’r Bwrdd Academaidd ar adroddiadau Arholwyr Allanol.
• bydd staff cymorth gweinyddol y Bwrdd Academaidd yn sicrhau bod ymateb
y Coleg ac unrhyw sylwadau penodol yn cael eu dychwelyd at yr Arholwr Allanol
Os credir bod y templed ymateb yn anghyflawn neu’n annigonol, gall y Deon
atgyfeirio’r ymateb yn ôl i’r Coleg i’w ddiwygio.

Adroddiadau’r Arholwyr Allanol
Polisi ar olygu Dynodwyr Personol o Adroddiadau Arholwyr Allanol
Bydd unrhyw wybodaeth sy’n nodi myfyrwyr unigol a nodwyd ar adroddiad
Arholwr Allanol yn cael ei golygu. Oherwydd swm yr adroddiadau a dderbynnir
ac argaeledd electronig sydyn adroddiadau i Golegau, mae’r cyfarwyddwr rhaglenni’n gyfrifol am adolygu adroddiad yr Arholwr Allanol ac am gynghori’r staff
perthnasol yn Swyddfa Ansawdd y Gofrestrfa Academaidd ar unrhyw adroddiad
lle y mae myfyriwr wedi’i nodi a lle y mae angen golygiad. Rhaid nodi adroddiadau sydd angen eu golygu cyn gynted â phosibl, yn ddelfrydol, o fewn dwy
wythnos i’w derbyn gan y Brifysgol.
Dim ond enwau/rhifau’r myfyrwyr fydd yn cael eu cuddio yn y broses olygu. Dim
ond staff penodol o’r Gofrestrfa Academaidd fydd yn gallu cyflawni’r gwaith
golygu hwn, er mwyn cadw diogelwch y system a hyder yr Arholwyr Allanol wrth
ddarparu adroddiad llawn.

Os credir bod yr ymateb yn parhau i fod yn anfoddhaol wedi hyn, bydd y Deon
yn hysbysu’r Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr), a allai fynd ati i ymchwilio
ymhellach i’r mater gyda Phennaeth y Coleg.

Pan fydd wedi’i olygu, bydd fersiwn o’r adroddiad, sy’n addas i’w ddosbarthu i
gynrychiolwyr myfyrwyr, ar gael i’r Coleg graffu arno ac ymateb iddo’n fewnol.
Bydd y fersiwn hwn o’r adroddiad sydd wedi’i olygu hefyd ar gael i bwyllgorau
ansawdd y Brifysgol ei ystyried.

Rôl PPwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd Brifysgol

Beth yw enghreifftiau o Faterion Sefydliadol?

Mae’r Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd yn gyfrifol am y canlynol:
• cyflawni’r swyddogaethau rheoli ansawdd perthnasol er mwyn sicrhau bod y
gweithdrefnau ar gyfer ystyried adroddiadau wedi’u dilyn
• ymateb i faterion ar lefel sefydliadol sy’n deillio o’r adroddiadau
casglu materion arfer da at ei gilydd mewn Crynhoad sefydliadol a’i rannu gyda
Phwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol ac Academi Dysgu ac Addysgu
Abertawe (SALT).

Byddai materion sefydliadol yn cynnwys sylwadau a gyflwynwyd gan yr Arholwr
Allanol ynghylch y canlynol:
•Pryderon difrifol ynghylch y safonau academaidd, y cynnwys a
strwythur y rhaglen;
•Roedd safonau’r marcio neu’r safoni’n wael;
•Roedd pryderon difrifol ynghylch uniondeb y broses asesu;
•Roedd y rheoliadau asesu wedi’u dilyn yn anghywir
a/neu’n anghyson.
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Adroddiadau’r Arholwyr Allanol

Adrodd yn ôl i’r Arholwr Allanol
Pan fydd gwaith craffu wedi’i wneud ar yr adroddiadau a’r ymatebion trwy
strwythurau pwyllgor sicrhau ansawdd y Brifysgol, bydd y Gofrestrfa Academaidd yn rhoi’r canlynol i’r Arholwr Allanol:
• copi o’i adroddiad
• copi o ymateb y coleg
• unrhyw sylwadau penodol ychwanegol a wnaed gan y Bwrdd Academaidd,
• copi o’r Crynhoad Sefydliadol.
Camau gweithredu i’w cymryd ar frys
Mae’r Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyriwr) a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd yn derbyn copïau o adroddiadau’r Arholwyr Allanol, a byddant yn sicrhau bod camau’n cael eu cymryd yn gyflym i fynd i’r afael ag
unrhyw faterion brys sy’n peri pryder.

Dyddiadau Cau ar gyfer Adroddiadau’r Arholwyr Allanol
Mae’r tabl isod yn nodi’r amserlen arferol ar gyfer ystyried adroddiadau’r
Arholwyr Allanol yn llawn (gan dybio y bydd yr adroddiad wedi’i
gyflwynoerbyn 31 Gorffennaf).

Derbyn Adroddiadau’r Arholwyr Allanol. erbyn 31 Gorffennaf
Dosbarthu adroddiadau
Pwyllgorau Coleg i ystyried yr adroddiadau a mynd i’r afael â materion sy’n peri
gofid, ac ati.
Penaethiaid Coleg/pobl a enwebwyd
i sicrhau bod y templed ymateb wedi’i
gwblhau
Byrddau Academaidd i ystyried yr adroddiadau

erbyn dechrau’r tymor
erbyn cyfarfod mis Tachwedd y Bwrdd
Academaidd
yn ystod cyfarfodydd mis Tachwedd a mis
Rhagfyr

Anfon copi o'r ffurflen ymateb at yr Arhol- Tachwedd/Rhagfyr
wyr Allanol
Byrddau Academaidd yn adrodd i'r
Pwyllgor Rheoliadau, Ansawdd a Safonau
Llunio'r Crynhoad Sefydliadol sy'n crynhoi arfer da. Copïau i'r Arholwyr Allanol
a'r staff mewnol

erbyn diwedd tymor Gŵyl Fihangel
tymor y gwanwyn

Rhaglenni gyda Dyddiadau Dechrau/Diwedd Afreolaidd
O ran y rhaglenni hynny sydd â dyddiadau dechrau/diwedd afreolaidd, lle nad
yw’r garfan yn ‘cwblhau’ ym mis Mehefin, derbynnir adroddiadau’r Arholwyr
Allanol yn ystod y flwyddyn academaidd. O ganlyniad, nid yw’r dyddiadau cau
a nodwyd uchod yn berthnasol, ond dylid cwblhau’r broses gyfan fel arfer o fewn
pum mis calendr.
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Talu Ffioedd a Threuliau
Sut i Hawlio Treuliau

Amlinelliad o’r Broses
Gweler Dolenni Defnyddiol i weld y siart llif sy’n crynhoi’r broses ar gyfer
ymdrin ag adroddiadau’r Arholwyr Allanol, gan roi dyddiadau cau fel y bo’n
briodol.

TALU FFIOEDD A THREULIAU

Ar gyfer rhaglenni israddedig a rhaglenni ôl-radd a addysgir, cyflwynwch
eich ffurflen wedi’i llofnodi, ynghyd â’ch derbynebau gwreiddiol, i’r cyfeiriad
a nodir isod. Ar gyfer Graddau Ymchwil, cyflwynwch eich ffurflen hawlio i’r
Swyddfa Ymchwil yn y cyfeiriad isod (gweler Lle i anfon eich ffurflenni wedi’u
llofnodi).
Cofiwch wneud copi o’ch derbynebau yn gyntaf, rhag ofn iddynt fynd ar goll
yn y post. Nid oes angen i chi aros hyd nes y byddwch wedi ysgrifennu eich
adroddiad cyn hawlio treuliau.

Pryd Byddaf yn Cael fy Ffi?
Os ydych yn Arholwr Allanol ar gyfer rhaglenni a addysgir, byddwch yn derbyn
ffi unwaith y byddwch wedi cyflwyno adroddiad diwedd blwyddyn derbyniol
gan ddefnyddio system ar-lein y Brifysgol, a’ch bod wedi anfon ffurflen hawlio
wedi’i llofnodi. Os ydych yn goruchwylio dwy garfan, byddwn yn prosesu un ffi
yn unig pan fyddwch yn cyflwyno eich adroddiad ar yr ail garfan. Rhaid i chi
gyflwyno ffurflen hawlio, oherwydd ni chaiff y ffi ei chreu’n awtomatig.
Mae Adran Gyllid y Brifysgol yn prosesu hawliadau ar oddeutu’r 24 o bob mis,
felly byddwch yn amyneddgar yn ystod adegau prysur neu os yr anfonwyd eich
hawliad atom yn agos i’r dyddiad hwn.
Os ydych eisoes wedi rhoi copi i ni o’ch cymhwysedd i weithio yn y DU (fel arfer,
copi o’ch pasbort), yna ni fydd angen i chi lenwi’r manylion hyn bob tro y byddw
ch yn cyflwyno ffurflen hawlio.
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Lle i Anfon eich Ffurflenni Wedi’u Llofnodi
Cyflwynwch eich ffurflen ffioedd/treuliau wedi’i llofnodi naill ai’n electronig (os
nad oes gennym unrhyw dreuliau) neu gyda’r derbynebau treuliau i’r:
Gwasanaethau Ansawdd Academaidd
Gwasanaethau Academaidd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
E-bost:externalexaminers@swan.ac.uk
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Arholwyr Allanol Rhaglenni Ôl-radd a Addysgir
BAND

Cyfanswm y modiwlau*

Ffi Safonol

A
B
C
D

1
2-10
11-19
20+

£250
£450
£650
£750 (Maximum fee)

*Noder y bydd pob modiwl traethawd estynedig yn werth pum modiwl pan
gyfrifir y ffi.

Sut y Cyfrifir y Ffioedd?
Caiff y ffioedd ar gyfer goruchwylio rhaglenni a addysgir eu cyfrifo gan ddefnydio’r fformiwlâu yn y rheoliadau, yn dibynnu ar y math o raglen yr ydych yn ei
goruchwylio.
Mae strwythur bandio ffioedd diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Arholwyr Allanol
sy’n dechrau ar eu cyfnod yn y swydd yn awr 2018-19, fel y gwelir yn y tablau
isod:

Arholwyr Allanol Rhaglenni Israddedig a Addysgir
BAND

Cyfanswm y Modiwlau

Ffi Safonol

A
B
C
D
E
F

1
2-6
7-14
15-22
23-29
30+

£200
£350
£450
£550
£650
£750 (Maximum fee)
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Ym mhob achos, bydd ffioedd ond yn cael eu talu ar ôl i chi gyflwyno eich adroddiad.
Ffioedd ar Gyfer Rhaglenni Israddedig
Pan gyflwynir yr adroddiad, y ffi leiaf fydd £250, ac ychwanegir swm sy’n
cynrychioli llwyth y myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn ar gyfer y modiwlau
sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen.
Er mwyn cyfrifo’r ffi, bydd angen yr wybodaeth ganlynol:
Cyfradd Credyd y Modiwl ÷ Nifer y Myfyrwyr x £3 = cyfanswm y ffi ar gyfer y
modiwl.
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Ffioedd ar Gyfer Rhaglenni Nyrsio a Rhaglenni Perthnasol

Gwerth Credyd Pwysoliad y
Credyd
10
1/12
15
1/8
20
1/6
30
1/4
40
1/3
50
1/2.4
60
1/2

Telir y ffi ar ôl cyflawni’r gwaith. Mae’r Coleg yn cadw cofnod o’r gwaith a
anfonir at yr Arholwr Allanol, a defnyddir hyn i gyfrifo’r ffi.
Y ffi leiaf yw £250, ac ychwanegir cyfanswm nifer yr aseiniadau/papurau/
papurau arholiad, e.e. 1 - 15 = £10; 16 - 30 = £20; 31 - 45 = £30 ac i fyny,
at y ffi leiaf o £250. Caiff y ffi hon ei chyfrifo bob blwyddyn.

Ffioedd ar Gyfer Modiwlau Annibynnol Ym Maes Nyrsio
Telir y ffi ar ôl cyflawni’r gwaith. Mae’r Coleg yn cadw cofnod o’r gwaith a
anfonir at yr Arholwr Allanol, a defnyddir hwn i gyfrifo’r ffi.

Enghraifft:
11 modiwl gwerth 20 credyd gyda
170/6 o fyfyrwyr wedi cofrestru =
Ac: 1 modiwl gwerth 60 credyd gyda
4/2 myfyriwr wedi cofrestru =
Cyfanswm =
Cyfanswm y ffioedd ar gyfer y modiwlau:30 x £3 =
Ffi =
CYFANSWM Y FFI =

28
2
30
£90
£250
£340

Mae’r ffi hon wedi’i phennu am gyfnod y penodiad, oni bai bod gwaithychwanegol yn cael ei gyflawni. Gallai fod cynnydd canrannol cynyddrannol bob
blwyddyn ddilynol (yn unol ag adolygiad blynyddol).

Y ffi leiaf yw £150, a chyfanswm nifer yr aseiniadau/papurau/papurau arholiad. Wedyn, cyfrifir y ffi fel uchod.

Ffioedd ar Gyfer Rhaglenni Ôl-radd a Addysgir
(gan gynnwys Diplomâu Ôl-radd a thystysgrifau Ôl-radd, heb gynnwys yr MA
mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith)
Y ffi leiaf yw £175, ac yn ategol at hyn y mae swm sy’n cynrychioli llwyth y
myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn ar gyfer y modiwlau sydd wedi’u cynnwys
yn y rhaglen.
Mae’r ffi ar gyfer cyrsiau Meistr a Addysgir fel a ganlyn:

Ffi uchaf: £750 Os bydd y ffi yn uwch na hyn, cysylltir â’r Coleg i ofyn iddynt
benodi arholwr allanol ychwanegol i rannu’r llwyth gwaith.
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Rhan Un
£15 am bob myfyriwr amser llawn neu £7.50 am bob myfyriwr rhan-amser a thâl
cadw
Cyfrifir y ffi bob blwyddyn (y ffi uchaf yw £750).
Am bob traethawd estynedig a safonir: £25.
Ffioedd ar gyfer ymweliadau ychwanegol i’r Brifysgol
Cyflwynir tâl ychwanegol o £45 y diwrnod am fod yn bresennol i arholi ar adegau ar wahân i Ran 1 y Bwrdd Arholi.

Ffioedd ar Gyfer y Rhaglen MA mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith (MALT)
Mae gan y rhaglen hon ddull talu gwahanol i’r holl raglenni Meistr eraill a Addysgir. Mae holl Arholwyr Allanol MALT yn rhannu’r rhaglen, felly rhaid rhannu’r
ffi, gyda’r Arholwr Allanol cyffredinol yn cael y brif gyfran. Mae’r Coleg yn ein
cynghori ar swm cymesur y gwaith.

Ffioedd am fod yn Brif Arholwr Allanol
Cyfanswm y ffi ar gyfer y Prif Arholwr Allanol (heblaw am yr MB BCh) yw £250.
Ar gyfer Prif Arholwyr Allanol y Coleg Meddygaeth, cyfrifir unrhyw waith ychwanegol
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