
  

 

 

 

 

 

Cyfrifo graddau ar gyfer dyfarnu  
Diplomâu Mynediad i AU 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr sydd i gwblhau Diplomâu  
Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf 2020 

 



Cynnwys 

Cyflwyniad...............................................................................................................................................1 

Cynllun Graddio QAA: Graddio'r Diploma Mynediad i AU.......................................................................1 

Y Graddau......................................................................................................................................1 

Y Disgrifwyr Graddau.....................................................................................................................2 

Defnyddio Cynllun Graddio QAA ...................................................................................................2 

Y Cynllun Graddio Eithriadol ...................................................................................................................2 

Graddau asesu a amcangyfrifir ......................................................................................................2 

Graddau uned a gyfrifir ..................................................................................................................3 

Geirdaon gan diwtoriaid .................................................................................................................3 

A fydda i'n derbyn graddau a gyfrifir?......................................................................................................4 

Pa Ddiplomâu Mynediad i AU sy'n cael eu cynnwys?.............................................................................4 

Ydy hyn yn cynnwys Diplomâu Mynediad i AU a addysgir trwy ddulliau dysgu o bell?...........................4 

A oes angen i mi wneud cais am raddau a gyfrifir?.................................................................................4 

Beth fydd yn digwydd os dylwn i gwblhau ar ôl 31 Gorffennaf 2020? .....................................................4 

A fydd graddau asesu a amcangyfrifir yn gymwys i arholiadau yn unig ynteu i'r holl asesiadau  
ar ôl 20 Mawrth 2020?.............................................................................................................................5 

Sut y bydd graddau asesu a amcangyfrifir yn gweithio ar gyfer unedau graddedig?..............................5 

Sut fydda i'n cyflawni unedau anraddedig?.............................................................................................5 

Beth am y myfyrwyr sydd ag addasiad rhesymol neu drefniant mynediad y cytunwyd arno? ................5 

A fyddaf yn gweld y graddau asesu a amcangyfrifir y bydd fy narparwr yn eu cyflwyno?.......................5 

Oes raid i mi barhau i gwblhau asesiadau i hysbysu'r graddau asesu a amcangyfrifir a gyflwynir  
gan ddarparwyr? .....................................................................................................................................5 

A gaf i barhau i gwblhau fy asesiadau?...................................................................................................6 

Pryd a sut fydd graddau asesu a amcangyfrifir yn cael eu cyflwyno  
i'r Asiantaethau Dilysu Mynediad? ..........................................................................................................6 

A fydd angen i fy nhiwtoriaid cwrs gyflwyno'r dystiolaeth y maent wedi ei defnyddio ar gyfer 
amcangyfrif fy ngraddau?........................................................................................................................7 

A fydd fy ngraddau asesu a amcangyfrifwyd yn rhai cywir?....................................................................7 

Beth fydd y dull o safoni fy ngraddau asesu a amcangyfrifwyd a sicrhau eu hansawdd?.......................7 

Pryd ddaw fy nghanlyniadau allan?.........................................................................................................7 

A fydd pwysoliad fy ngraddau asesu a amcangyfrifir yr un fath â'r graddau a roddwyd mewn 
blynyddoedd blaenorol neu a roddir yn y dyfodol?..................................................................................7 

A gaf i apelio yn erbyn fy ngraddau?.......................................................................................................8 

Os nad ydw i'n teimlo bod fy ngradd(au) a gyfrifir yn adlewyrchu fy mherfformiad ac os ydw i'n dewis 
sefyll asesiad(au) gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, a fyddaf i'n dal i allu mynd i'r brifysgol eleni? ....8 

Os byddwn i'n sefyll asesiad gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, pa un fydd yn swyddogol  
- gradd yr asesiad gwirioneddol neu'r radd asesu a amcangyfrifir?...........................................................8 

A fyddaf i'n gallu symud ymlaen i'r cam nesaf yn fy addysg neu i swydd gyda'r graddau hyn? ..............8 

Rhagor o gyngor a gwybodaeth ..............................................................................................................8 

Termau allweddol ....................................................................................................................................9 
 



1 

Cyflwyniad 

1. Yr achosion o'r clefyd COVID-19 yw'r her fwyaf difrifol i'n hwynebu ni i gyd ers o leiaf cenhedlaeth, 
a'n blaenoriaeth yw gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod y cyfnod hwn  
o ansicrwydd. 

2. Ar 3 Ebrill 2020, cyhoeddodd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA) bod y myfyrwyr 
sydd i fod i gwblhau eu Diplomâu Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf 2020 yn awr yn mynd i dderbyn 
graddau a gyfrifir ar gyfer yr holl asesiadau sy'n weddill ac sydd â'u dyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 
2020. 

3. Mae'r Diploma Mynediad i AU (y Diploma) yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd 
wedi ei lunio i baratoi oedolion sy'n dychwelyd i addysg ar gyfer astudio ym maes addysg uwch. Mae 
Diplomâu unigol yn cael eu dilysu a'u dyfarnu gan Asiantaethau Dilysu Mynediad, yn unol â rheoliadau  
a manylebau a osodir gan QAA. 

4. Mae gan bob Diploma ei gyfres gymeradwy ei hun o unedau asesiad mewn nifer o wahanol 
feysydd sy'n briodol ar gyfer maes astudio'r Diploma. Bydd y Diplomâu Mynediad i AU a ddyfernir yn ystod 
haf 2020 yn dal i gynnwys 60 o gredydau. Bydd rhai credydau'n cael eu dyfarnu ar sail unedau a gyflawnwyd 
yn llwyddiannus, a bydd rhai eraill yn cael eu cyfrifo ar gyfer asesiadau sydd â'u dyddiadau cyflwyno ar 
ôl 20 Mawrth 2020. 

Cynllun Graddio QAA: Graddio'r Diploma Mynediad i AU 

5. Bydd Cynllun Graddio QAA yn berthnasol i'r holl asesiadau (h.y. gwaith a asesir) a oedd wedi 
eu hamserlenni i gael eu cyflwyno ar neu cyn 20 Mawrth 2020. Mae'r wybodaeth a ganlyn yn amlinellu'r 
ffordd y mae graddau asesu'n cael eu dyfarnu. 

6. Dyfernir gradd ar gyfer pob uned raddedig ar lefel 3 a gwblhawyd yn llwyddiannus gan y myfyriwr 
yn rhan o Ddiploma Mynediad i AU. Mae pob Diploma'n cynnwys 45 credyd o unedau graddedig ar lefel 
3, a 15 credyd o unedau anraddedig ar lefel 2 neu lefel 3. Ni roddir gradd gyffredinol ar gyfer Diplomâu 
Mynediad i AU. 

7. Mae'r nifer o raddau a ddyfernir i'r myfyriwr yn dibynnu ar y nifer o unedau graddedig ar lefel 3 
sy'n ofynnol ar gyfer y Diploma Mynediad i AU penodol. Gall y nifer hwn amrywio oherwydd, er bod pob 
Diploma'n cynnwys 45 credyd o unedau graddedig ar lefel 3, gall yr unedau hyn fod â gwerth o 3, 6 neu 
9 credyd. Felly, er enghraifft, mae gan rai o'r Diplomâu nifer fechan o unedau sydd werth 9 credyd, tra bo 
gan eraill nifer fwy o unedau sydd werth 3 chredyd. 

8. Mae'r radd a ddyfarnwyd ar gyfer pob uned i'w gweld ar y trawsgrifiad o gyflawniad a gyhoeddir 
gyda Diplomâu Mynediad i AU. Mae'r trawsgrifiad hefyd yn dangos faint o gredydau a ddyfarnwyd ar gyfer 
pob uned raddedig neu anraddedig a gyflawnwyd yn llwyddiannus. 

Y Graddau 

9. Gellir aseinio gradd 'pasio', 'teilyngdod' neu 'ragoriaeth' i bob uned raddedig. Nid oes disgrifwyr 
gradd ar wahân ar gyfer 'heb gyflawni'. Ni fydd y myfyriwr yn cyflawni'r uned os nad yw wedi llwyddo  
i gyflawni'r canlyniadau dysgu penodedig ar gyfer yr uned. 
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Y Disgrifwyr Graddau 

10. Mae cyfres gyffredin o ddisgrifwyr graddau eang generig sy'n cael eu defnyddio fel sail i bob 
beirniadaeth raddio ar bob cwrs. Mae'r saith disgrifydd yn ymwneud â gwahanol agweddau o berfformiad 
sy'n berthnasol i asesu pa mor barod yw'r myfyrwyr ar gyfer astudio ar lefel uwch. Maent wedi eu cyflwyno 
o dan y penawdau a ganlyn: 

1. Dealltwriaeth o'r maes astudio 5. Cyfathrebu a chyflwyno 

2. Sut y defnyddir Gwybodaeth 6. Annibyniaeth 

3. Sut y gweithredir Sgiliau 7. Safon 

4. Y defnydd a wneir o wybodaeth 

Defnyddio Cynllun Graddio QAA 

11. Dangosir y disgrifwyr sydd wedi eu haseinio ar gyfer yr unedau'n glir i'r myfyrwyr ac maent wedi 
eu cynnwys ym mriffiau'r aseiniadau y mae tiwtoriaid cwrs yn eu darparu i fyfyrwyr ar gyfer pob aseiniad. 

12. Caiff unedau eu hasesu mewn gwahanol ffyrdd: asesir rhai drwy un asesiad (aseiniad) unigol; 
asesir eraill gyda mwy nag un asesiad. Mae modd defnyddio asesiadau integredig hefyd i asesu canlyniadau 
dysgu dwy uned wahanol neu fwy drwy gyfrwng un darn o waith. Beth bynnag fo natur neu nifer yr asesiadau 
ar wahân neu'r tasgau unigol a ddefnyddir i asesu'r uned, y canlyniad terfynol fydd un radd gyfunol ar gyfer 
yr uned sy'n dangos safon gyffredinol y perfformiad ar gyfer yr uned. 

13. Pan fydd y tiwtor yn graddio asesiadau'r myfyrwyr, byddent yn rhoi graddau asesu ('pasio', 'teilyngdod' 
neu 'ragoriaeth') ar gyfer pob un o'r disgrifwyr graddau a ddewiswyd i'w defnyddio gyda'r aseiniad(au) 
penodol a luniwyd i asesu'r uned. 

14. Mae'r arferion ar gyfer rheoli'r broses o gyflwyno gwaith myfyrwyr, gan gynnwys cyflwyno fersiynau 
drafft, cyflwyno gwaith yn hwyr a chyfleoedd i ailgyflwyno neu ailasesu, wedi eu llywio gan reoliadau 
Cynllun Graddio QAA. 

Y Cynllun Graddio Eithriadol 

15. O ganlyniad i'r mesurau a weithredwyd gan y Llywodraeth yn ystod y cyfnod anghyffredin hwn, 
byddwn yn gweithredu cynllun graddio eithriadol i gefnogi myfyrwyr sy'n cwblhau eu hastudiaethau erbyn 
31 Gorffennaf 2020. Bydd y cynllun graddio hwn yn cael ei weithredu ar gyfer yr holl asesiadau sy'n weddill 
a oedd i fod i gael eu cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020. Byddwn yn disgwyl bod myfyrwyr wedi cwblhau  
o leiaf 50% o'u gwaith a amserlennwyd i gael ei asesu erbyn 20 Mawrth 2020. Os oes gennych unrhyw 
gwestiynau ynglŷn â faint yr ydych wedi ei gwblhau o'r gwaith a amserlennwyd i gael ei asesu, dylech 
gysylltu â'ch darparwr. 

Bydd y cynllun yn cynnwys y canlynol: 

16. Graddau asesu a amcangyfrifir 

16.1 Bydd tiwtor y cwrs yn amcangyfrif y graddau asesu ('pasio', 'teilyngdod' neu 'ragoriaeth') ar gyfer 
pob un o'r disgrifwyr graddau a aseinir i bob asesiad a oedd wedi ei amserlenni ar gyfer y cyfnod ar ôl 20 
Mawrth 2020. 

16.2 Bydd graddau asesu a amcangyfrifir wedi eu seilio ar ystod o dystiolaeth, sy'n cynnwys: 

16.2.1 cyrhaeddiad blaenorol y myfyriwr ar y cwrs; 
16.2.2 asesiadau ffurfiannol (asesiad ar gyfer dysgu); ac 
16.2.3 unrhyw gofnodion eraill o berfformiad y myfyriwr yn ystod y cwrs astudio. 
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16.3 Diffinnir cyrhaeddiad blaenorol ar y cwrs gan yr holl asesiadau a gwblhawyd erbyn 20 Mawrth 2020. 
Bydd hyn yn cynnwys asesiadau ffurfiannol (asesiad ar gyfer dysgu) ac asesiadau crynodol (asesiad o'r 
dysgu). 

16.4 Gall y graddau asesu a amcangyfrifir fod wedi eu seilio ar ystod o dystiolaeth, ond ni fyddent yn 
cynnwys asesiadau crynodol. Felly, bydd unrhyw asesiadau a gwblhawyd ar ôl 20 Mawrth 2020 yn cael 
eu trin fel asesiadau ffurfiannol (asesiad ar gyfer dysgu). 

16.5 Efallai bod gan eich tiwtor cwrs gofnodion eraill o'ch perfformiad yn ystod y cwrs astudio.  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â'ch darparwr. 

16.6 Bydd y graddau asesu a amcangyfrifir sy'n cael eu cyflwyno gan eich tiwtor yn adlewyrchu barn deg 
a rhesymol sydd wedi ei hystyried yn ofalus o'r graddau y byddech fwyaf tebygol o fod wedi eu hennill 
pe baech chi wedi cwblhau eich asesiadau. 

17. Graddau uned a gyfrifir 

17.1 Bydd tiwtor y cwrs yn adolygu'r holl raddau asesu a roddwyd ar gyfer yr uned, a bydd yn pennu'r 
radd derfynol ar gyfer yr uned. Gallai hyn gynnwys graddau ar gyfer asesiadau gwirioneddol neu raddau 
asesu a amcangyfrifir ar gyfer unedau a gwblhawyd yn rhannol. 

17.2 Pennir y radd derfynol ar gyfer pob uned drwy ganfod canolrif y graddau ym mhroffil graddio'r uned. 

17.3 Mae tiwtoriaid y cyrsiau yn y sefyllfa orau i roi barn ynghylch perfformiad tebygol y myfyrwyr ar eu 
cyrsiau. Bydd QAA a'r Asiantaethau Dilysu Mynediad yn gwneud popeth a allwn i sicrhau bod y graddau 
sy'n cael eu dyfarnu eleni'n dilyn patrwm tebyg i'r graddau a dderbyniwyd mewn blynyddoedd blaenorol, 
er mwyn osgoi rhoi'r myfyrwyr o dan anfantais o ganlyniad i'r amgylchiadau eithriadol hyn. Bydd hyn yn 
cynnwys rhoi'r holl raddau asesu drwy brosesau safoni mewnol ac allanol a phrosesau sicrhau cydraddoldeb, 
er mwyn sicrhau'n well bod y graddau'n gymaradwy rhwng Asiantaethau Dilysu Mynediad, darparwyr  
a meysydd astudio. 

18. Geirdaon gan diwtoriaid 

18.1 Yn ogystal ag amcangyfrif graddau, bydd gofyn i diwtoriaid cwrs ysgrifennu geirda ar gyfer pob 
myfyriwr i gefnogi ceisiadau am le ar gyrsiau addysg uwch neu am swyddi, yn ystod y cyfnod anghyffredin 
hwn, yn awr ac yn y dyfodol. Disgwylir y bydd y myfyrwyr yn derbyn y geirda gan eu tiwtoriaid erbyn 27 
Gorffennaf 2020 fan bellaf, er mwyn alinio â'r broses o lwytho'r canlyniadau i UCAS. Ni fydd geirdaon 
gan diwtoriaid wedi eu cynnwys yn yr ystod o dystiolaeth a fydd yn hysbysu'r graddau asesu a 
amcangyfrifir. 

18.2 Pwrpas yr wybodaeth a ganlyn yw rhoi atebion i'r myfyrwyr i rai cwestiynau cyffredin am y graddau 
sydd i gael eu rhoi i fyfyrwyr a oedd yn bwriadu cwblhau eu Diplomâu Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf 
2020. 

Os bydd myfyrwyr yn teimlo nad yw'r arweiniad hwn wedi ymdrin â'u hachos penodol nhw,  
dylent siarad gyda'u tiwtor cwrs neu eu Hasiantaeth Dilysu Mynediad. 

18.3 Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach nad ydynt wedi derbyn sylw, cysylltwch â naill eich 
darparwr neu eich Asiantaeth Dilysu Mynediad. 
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A fydda i'n derbyn graddau a gyfrifir? 

Bydd yr holl fyfyrwyr sydd i fod i gwblhau eu Diploma Mynediad i AU a gydnabyddir gan QAA erbyn 31 
Gorffennaf 2020 yn derbyn graddau a gyfrifir. 

Nid yw hynny'n cynnwys myfyrwyr sydd: 

 wedi tynnu'n ôl 
 â dyddiad cwblhau disgwyliedig ar ôl 31 Gorffennaf 2020. 

Pa Ddiplomâu Mynediad i AU sy'n cael eu cynnwys? 

Bydd hyn yn cynnwys yr holl Ddiplomâu Mynediad i AU a gydnabyddir gan QAA sydd â myfyrwyr sydd  
i fod i gwblhau erbyn 31 Gorffennaf 2020. I weld rhestr o'r holl Ddiplomâu, defnyddiwch y chwiliad cyrsiau 
ar ein gwefan. 

Ydy hyn yn cynnwys Diplomâu Mynediad i AU a addysgir trwy 
ddulliau dysgu o bell? 

Ydy. Bydd hyn yn cynnwys yr holl Ddiplomâu Mynediad i AU a gydnabyddir gan QAA sydd â myfyrwyr 
sydd i fod i gwblhau erbyn 31 Gorffennaf 2020. Bydd math y cwrs, er enghraifft ar-lein, llwybr carlam, 
'rhyddhau am ddiwrnod', llawn amser a rhan amser wedi ei gynnwys. I weld rhestr o'r holl Ddiplomâu, 
defnyddiwch y chwiliad cyrsiau ar ein gwefan. 

A oes angen i mi wneud cais am raddau a gyfrifir? 

Nac oes. Os ydych i fod i gwblhau erbyn 31 Gorffennaf 2020, byddwch yn awtomatig yn derbyn graddau 
a gyfrifir ar gyfer yr holl asesiadau sy'n weddill ac sydd â'u dyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020. 

Beth fydd yn digwydd os dylwn i gwblhau ar ôl 31 Gorffennaf 
2020? 

Bydd myfyrwyr sy'n bwriadu cwblhau eu Diplomâu Mynediad i AU ar ôl 31 Gorffennaf 2020 yn cael eu 
cefnogi i gwblhau eu hastudiaethau drwy newid y dull o addysgu ac asesu'r cwrs. 

Mae tiwtoriaid cyrsiau Mynediad i AU wrthi'n gweithio'n galed i addasu eu harferion i ffyrdd newydd  
o ddarparu ac asesu, ac maent yn datblygu deunyddiau i helpu myfyrwyr i gael y budd mwyaf o'u dysgu 
er mwyn eu paratoi nhw ar gyfer astudio ar lefel uwch. 

Gwyddom fod yr amgylchedd presennol yn un hynod o heriol, ac rydym eisiau i'r holl fyfyrwyr gael eu 
cefnogi yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl yn ystod y cyfnod hwn. Mae gan ddarparwyr Mynediad i AU  
ac Asiantaethau Dilysu Mynediad weithdrefnau yn eu lle'n barod i ganiatáu i fyfyrwyr o'r fath ofyn am 
estyniadau i ddyddiau cau ac i ganfod ymhle y gallai amgylchiadau esgusodol effeithio ar eu perfformiad 
academaidd, os bydd y sefyllfa bresennol yn ei gwneud hi'n anodd astudio. Yn sicr, bydd y gweithdrefnau 
hyn ar gael i bob myfyriwr. Mae hi'n bosibl hefyd y gallai rhai asesiadau gael eu haildrefnu. 

Bydd Cynllun Graddio QAA hwn ar ei ffurf bresennol yn berthnasol i fyfyrwyr sydd i fod i gwblhau ar ôl 31 
Gorffennaf 2020. Os bydd myfyrwyr yn teimlo nad yw'r arweiniad hwn wedi ymdrin â'u hachos penodol 
nhw, dylent siarad gyda'u tiwtor cwrs. 

Bydd rhagor o arweiniad yn dilyn maes o law. 
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A fydd graddau asesu a amcangyfrifir yn gymwys i arholiadau yn 
unig ynteu i'r holl asesiadau ar ôl 20 Mawrth 2020? 

Bydd myfyrwyr sydd i gwblhau eu Diploma erbyn 31 Gorffennaf 2020 yn awr yn derbyn graddau asesu  
a amcangyfrifir ar gyfer yr holl asesiadau sy'n weddill ac sydd â'u dyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 
2020. Gallai'r asesiad gynnwys arholiadau, neu fathau eraill o asesiadau megis traethodau, gwaith ymarferol 
a chyflwyniadau. 

Sut y bydd graddau asesu a amcangyfrifir yn gweithio ar gyfer 
unedau graddedig? 

Rydym yn gofyn i diwtoriaid cwrs ddefnyddio eu profiad proffesiynol i wneud beirniadaeth deg a gwrthrychol 
am y graddau a aseinir i bob asesiad y maen nhw'n credu y byddai myfyriwr yn debygol o fod wedi eu 
hennill. 

Cyn belled ag y bo modd, dylai'r tiwtoriaid cwrs ddefnyddio cofnodion sy'n bodoli'n barod a'r dystiolaeth 
sydd ar gael yng nghyd-destun y cyfarwyddyd iechyd cyhoeddus sy'n gyfredol ar y pryd. 

Yna bydd tiwtor y cwrs yn adolygu'r holl raddau asesu a roddwyd ar gyfer yr uned ac yn pennu'r radd 
derfynol ar gyfer yr uned drwy ddefnyddio dull safonol. Pennir y radd derfynol ar gyfer yr uned drwy 
ganfod canolrif y graddau ym mhroffil graddio'r uned. 

Sut fydda i'n cyflawni unedau anraddedig? 

Fel y dywedwyd eisoes, rydym yn gofyn i diwtoriaid cwrs ddefnyddio eu profiad proffesiynol i wneud 
beirniadaethau teg a gwrthrychol am ganlyniad pob asesiad y maen nhw'n credu y byddai myfyriwr yn 
debygol o fod wedi ei gyflawni. 

Cyn belled ag y bo modd, dylai'r tiwtoriaid cwrs ddefnyddio cofnodion sy'n bodoli'n barod a'r dystiolaeth 
sydd ar gael yng nghyd-destun y cyfarwyddyd iechyd cyhoeddus sy'n gyfredol ar y pryd. 

Beth am y myfyrwyr sydd ag addasiad rhesymol neu drefniant 
mynediad y cytunwyd arno? 

Bydd darparwyr yn barnu'r graddau y byddai'r myfyrwyr hyn yn fwyaf tebygol o'u cyflawni os byddent wedi 
gallu cwblhau eu hasesiadau gyda'r addasiad rhesymol neu'r trefniant mynediad a fwriadwyd yn ei le. 

A fyddaf yn gweld y graddau asesu a amcangyfrifir y bydd fy 
narparwr yn eu cyflwyno? 

Na fyddwch. Ni fydd darparwyr yn rhannu graddau asesu a amcangyfrifir gyda'u myfyrwyr nes bydd  
y canlyniadau terfynol wedi eu cadarnhau. Y rheswm am hynny yw er mwyn diogelu cywirdeb 
beirniadaethau'r tiwtoriaid, ac i osgoi gwneud i diwtoriaid deimlo o dan bwysau i gyflwyno graddau  
nad yw'r dystiolaeth yn eu cefnogi. 

Oes raid i mi barhau i gwblhau asesiadau i hysbysu'r graddau 
asesu a amcangyfrifir a gyflwynir gan ddarparwyr? 

Nac oes. Nid oes gofyniad i ddarparwyr osod asesiadau er mwyn penderfynu ar eich gradd asesu  
a amcangyfrifir. Yn ogystal, does dim angen i ddarparwyr ofyn i fyfyrwyr gwblhau unrhyw waith asesu 
sydd heb ei gwblhau eto na gwaith y disgwylid iddo gael ei ailgyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020, i bwrpasau 
amcangyfrif graddau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyflwyno gwaith yn hwyr, dylech siarad 
gyda'ch tiwtor cwrs. 
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Ni ddylai unrhyw fyfyriwr fod o dan anfantais os na allent gwblhau unrhyw waith a osodwyd ar ôl i nifer  
o ddarparwyr gau ar 20 Mawrth 2020. 

Os yw asesiadau wedi eu cwblhau ar ôl 20 Mawrth 2020, disgwylir i diwtoriaid ac uwch reolwyr y cyrsiau 
gymryd gofal lle mae'r dystiolaeth honno'n awgrymu newid ym mherfformiad y myfyrwyr. Mewn nifer  
o achosion, mae hyn yn debygol o adlewyrchu'r amgylchiadau a'r cyd-destun lle gwneir y gwaith. 

Rydym yn annog y myfyrwyr i barhau i ddysgu lle bynnag y gallent, a gallai hyn gynnwys cwblhau asesiadau 
ffurfiannol (sef darn o waith sy'n cefnogi eich dysgu). Dylech siarad gyda darparwr eich cwrs os ydych 
yn cael trafferth parhau gyda'ch dysgu. 

Nodwch na fydd unrhyw asesiadau a gwblhawyd ar ôl 20 Mawrth 2020 yn cynnwys asesiadau crynodol. 

A gaf i barhau i gwblhau fy asesiadau? 

Rydym yn gwybod bod llawer o fyfyrwyr Mynediad i AU mewn sefyllfa anodd am eu bod yn ceisio cydbwyso 
eu gwaith, eu cyfrifoldebau teuluol a'u hastudiaethau. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod pob myfyriwr mor 
barod ag y gallent fod i drosglwyddo i astudiaethau addysg uwch, felly mae defnyddio'r adnoddau  
a baratowyd gan diwtoriaid Mynediad i AU a chymryd rhan yn y sesiynau addysgu a thiwtora rhithwir sy'n 
parhau, lle bo modd, yn allweddol i sicrhau eich bod wedi dysgu'r holl wybodaeth bynciol sy'n ofynnol ar 
gyfer eich Diploma. 

Bydd parhau â'u dysgu'n helpu pob myfyriwr Mynediad i AU i deimlo'n fwy hyderus eu bod yn barod  
i gymryd y cam nesaf yn eu haddysg neu ar eu llwybrau gyrfaol. Byddwn yn disgwyl i'r tiwtoriaid cyrsiau 
Mynediad i AU barhau i addysgu a chefnogi eu myfyrwyr. Felly, rydym yn eich annog i barhau gyda'ch 
dysgu lle bynnag y gallwch. Efallai y byddwch eisiau parhau i gwblhau asesiadau ffurfiannol, lle bo modd. 
Cysylltwch â darparwr eich cwrs os gwelwch yn dda. Nodwch y bydd yr holl asesiadau a gwblhawyd ar ôl 
20 Mawrth 2020 yn cael eu hystyried yn asesiadau ffurfiannol. Gallai eich tiwtor roi adborth datblygiadol 
i chi ar yr asesiadau ffurfiannol hyn. 

Mae'r term asesiad ffurfiannol yn cyfeirio at amrywiaeth eang o ddulliau y mae tiwtoriaid cwrs yn eu 
defnyddio i wneud gwerthusiad, yn rhan o'r broses ddysgu, o ddealltwriaeth, anghenion dysgu, a chynnydd 
academaidd y myfyrwyr yn ystod gwersi, unedau neu Ddiplomâu. Mewn geiriau eraill: 

 mae asesiadau ffurfiannol yn asesiadau ar gyfer dysgu 
 mae asesiadau crynodol yn asesiadau o'r ddysgu. 

Wrth sôn am amcangyfrif graddau asesu, does dim gofyniad i diwtoriaid cwrs osod asesiadau at 
ddibenion penderfynu graddau asesu a amcangyfrifir. 

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth bellach arnoch chi, dylech gysylltu â darparwr eich cwrs. 

Pryd a sut fydd graddau asesu a amcangyfrifir yn cael eu cyflwyno 
i'r Asiantaethau Dilysu Mynediad1? 

Bydd Asiantaethau Dilysu Mynediad yn rhoi cyfarwyddiadau manwl i ddarparwyr cyrsiau ynglŷn â sut  
i gyflwyno graddau asesu a graddau uned. Bydd yr wybodaeth sydd i gael ei chyflwyno'n cynnwys: 

 cofnod o'r cyrhaeddiad blaenorol ar y cwrs (hyd at, ac erbyn, 20 Mawrth 2020) 
 cofnod o raddau a amcangyfrifir (o 21 Mawrth 2020 i 31 Gorffennaf 2020). 

                                                 

1 Asiantaethau Dilysu Mynediad yw'r cyrff dyfarnu ar gyfer Diplomâu Mynediad i AU 
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A fydd angen i fy nhiwtoriaid cwrs gyflwyno'r dystiolaeth y maent 
wedi ei defnyddio ar gyfer amcangyfrif fy ngraddau? 

Bydd y tiwtoriaid cwrs yn cadw'r holl dystiolaeth at ddibenion ymarferion safoni a sicrhau cydraddoldeb. 
Bydd Asiantaethau Dilysu Mynediad yn cysylltu â darparwyr gyda rhestrau sampl i'w safoni'n allanol. 
Bydd gofyn i reolwr uwch y cwrs gadarnhau bod y graddau asesu a amcangyfrifwyd yn gynrychioliad 
cywir o berfformiad y myfyriwr. 

A fydd fy ngraddau asesu a amcangyfrifwyd yn rhai cywir? 

Mewn sefyllfa anghyffredin fel hon, mae tiwtoriaid cyrsiau yn y sefyllfa orau i roi barn ynghylch perfformiad 
tebygol eu myfyrwyr pe bai eu cyrsiau wedi cael eu darparu yn y modd arferol. Er mwyn bod yn deg i'r 
myfyrwyr, dylai beirniadaethau a roddir gan diwtoriaid cwrs fod yn gyson. Felly, bydd Asiantaethau Dilysu 
Mynediad yn safoni'r beirniadaethau ac yn sicrhau eu hansawdd unwaith y bydd graddau asesu  
a amcangyfrifwyd wedi eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod y graddau'n deg. 

Beth fydd y dull o safoni fy ngraddau asesu a amcangyfrifwyd  
a sicrhau eu hansawdd? 

I sicrhau bod y graddau'n deg, bydd Asiantaethau Dilysu Mynediad a darparwyr yn sicrhau bod graddau 
asesu a amcangyfrifir yn mynd trwy broses o safoni mewnol, safoni allanol, a sicrhau cydraddoldeb. 

Yn rhan o'r broses safoni, os bydd hi'n ymddangos bod y beirniadaethau graddio gan rai darparwyr yn fwy 
llym neu'n fwy hael na'r graddau a gyflawnwyd ar lefel genedlaethol yn y blynyddoedd diweddar, bydd 
Asiantaethau Dilysu Mynediad yn addasu'r graddau asesu a roddwyd i rai neu i bob un o'r myfyrwyr 
hynny, i fyny neu i lawr fel y bo'n berthnasol. 

Mewn perthynas â sicrhau cydraddoldeb ar lefel genedlaethol, bydd QAA yn ymgynghori ar egwyddorion 
y dull hwn cyn hir, ond byddwn yn disgwyl iddo edrych ar dystiolaeth megis: 

 cyrhaeddiad blaenorol y myfyrwyr ar bob cwrs fesul darparwr, Asiantaeth Dilysu Mynediad  
a maes astudio 

 rhagfynegiad o'r graddau a gyrhaeddwyd ar lefel genedlaethol ar gyfer y myfyrwyr eleni 
 y graddau a gyrhaeddwyd ar lefel genedlaethol fesul darparwr, Asiantaeth Dilysu Mynediad  

a maes astudio yn y blynyddoedd diweddar. 

Pryd ddaw fy nghanlyniadau allan? 

Bydd y canlyniadau ar gael tua'r un adeg ag y cawsent eu cyhoeddi mewn blynyddoedd blaenorol er mwyn 
caniatáu digon o amser i'w trosglwyddo i UCAS a darparwyr addysg uwch. 

A fydd pwysoliad fy ngraddau asesu a amcangyfrifir yr un fath â'r 
graddau a roddwyd mewn blynyddoedd blaenorol neu a roddir yn 
y dyfodol? 

Bydd gan y graddau asesu a amcangyfrifir a roddir i fyfyrwyr statws sy'n gyfartal â'r graddau a roddwyd 
cyn 20 Mawrth 2020 ac hefyd mewn blynyddoedd eraill a dylai prifysgolion, colegau a chyflogwyr eu trin 
yn y ffordd honno. 

Bydd y graddau a ddyfarnwyd ar gyfer pob uned i'w gweld ar y trawsgrifiad o gyflawniad a gyhoeddir gyda 
Diplomâu Mynediad i AU. Mae'r trawsgrifiad hefyd yn dangos faint o gredydau a ddyfarnwyd ar gyfer pob 
uned raddedig neu anraddedig a gyflawnwyd yn llwyddiannus. Bydd y graddau'n cael eu hadrodd yn yr un 
ffordd ag y cawsent mewn blynyddoedd blaenorol. 
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A gaf i apelio yn erbyn fy ngraddau? 

Rydym yn cydnabod y gallai rhai myfyrwyr fod yn siomedig nad ydynt wedi gallu cwblhau eu 
hasesiadau. 

Rydym oll yn canolbwyntio ar sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais o ganlyniad i'r amgylchiadau digynsail 
hyn gan gynnwys caniatáu apêl lle bo'n briodol. Dan yr amgylchiadau hyn, ni fydd y trefniadau apelio 
arferol yn berthnasol. Rydym wrthi'n ystyried pa drefniadau allai gael eu sefydlu i sicrhau proses apelio 
effeithiol, a byddwn yn ymgynghori ar y cynigion cyn hir gyda darparwyr ac Asiantaethau Dilysu Mynediad. 

Os nad yw myfyrwyr yn teimlo bod eu graddau a gyfrifir yn adlewyrchu eu perfformiad disgwyliedig, bydd 
cyfle iddynt apelio yn eu herbyn neu gallent ddewis sefyll eu hasesiadau gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol 
(pan fydd y darparwyr i gyd yn gweithredu'n arferol eto). Dylid sicrhau bod y myfyrwyr yn ymwybodol y gallai 
sefyll eu hasesiadau'n ddiweddarach effeithio ar eu cyfleoedd i symud ymlaen i'r brifysgol ym mis Medi. 
Yn ogystal, os nad yw myfyriwr yn credu bod proses asesu gywir ar gyfer dyfarnu'r Diploma Mynediad i AU 
wedi cael ei dilyn yn ei achos ef/hachos hi, bydd ef/hi'n gallu apelio. 

Os nad ydw i'n teimlo bod fy ngradd(au) a gyfrifir yn adlewyrchu fy 
mherfformiad ac os ydw i'n dewis sefyll asesiad(au) gynted ag y bo'n 
rhesymol ymarferol, a fyddaf i'n dal i allu mynd i'r brifysgol eleni? 

Hyd yn oed pan fydd y darparwyr i gyd yn gweithredu'n arferol eto, gall y myfyrwyr ddewis sefyll asesiad 
neu asesiadau hyd yn oed pan fydd eu lle yn y brifysgol neu'r coleg wedi ei gadarnhau. Fodd bynnag, bydd 
hi'n cymryd amser i ganlyniadau'r asesiadau hyn gael eu cyhoeddi, felly bydd angen i chi drafod gyda'ch 
sefydliad addysg uwch ac addysg bellach a ddylech chi gychwyn eich cwrs fel roeddech chi wedi ei fwriadu 
neu ohirio eich mynediad. 

Mae QAA wedi siarad ag UCAS ac roedd yn bleser ganddo glywed bod sefydliadau'n bwriadu bod yn hyblyg 
lle bynnag y gallent a gwneud popeth a allent i gefnogi myfyrwyr i symud ymlaen. 

Os byddwn i'n sefyll asesiad gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, 
pa un fydd yn swyddogol - gradd yr asesiad gwirioneddol neu'r radd 
asesu a amcangyfrifir? 

Os bydd myfyrwyr yn dewis sefyll asesiad neu asesiadau pan fydd y darparwyr i gyd yn gweithredu'n 
arferol eto, gradd yr asesiad gwirioneddol fydd yr un swyddogol. Nodwch ei bod hi'n bosibl y gallai gradd 
eich asesiad gwirioneddol fod yn is na'r radd asesu a amcangyfrifwyd. 

A fyddaf i'n gallu symud ymlaen i'r cam nesaf yn fy addysg neu  
i swydd gyda'r graddau hyn? 

Bydd y dull hwn yn galluogi i'r myfyrwyr symud ymlaen i'r cam nesaf yn eu haddysg neu i swydd yn yr hydref 
eleni yn ôl y bwriad, yn amodol ar fodloni gofynion y sefydliad neu'r cyflogwr sy'n derbyn y myfyrwyr. 

Rhagor o gyngor a gwybodaeth 

19. Os byddwch angen rhagor o wybodaeth, gwelwch ein 'cwestiynau cyffredin'2 a/neu cysylltwch 
â'ch darparwr. 

                                                 

2 www.accesstohe.ac.uk/en/contact-us/faqs/coronavirus-(covid-19) 
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Termau allweddol 

Asesiad crynodol – asesiadau o'r dysgu sy'n cael eu graddio. 

Asesiad ffurfiannol – mae'r term hwn yn cyfeirio at amrywiaeth eang o ddulliau y mae tiwtoriaid cwrs  
yn eu defnyddio i wneud gwerthusiad, yn rhan o'r broses ddysgu, o ddealltwriaeth, anghenion dysgu,  
a chynnydd academaidd y myfyrwyr yn ystod gwersi, unedau neu Ddiplomâu. Mae'r rhain yn ddarnau  
o waith sy'n cefnogi'r dysgu, neu'r asesiadau ar gyfer dysgu. Ni chânt eu graddio. 

Asiantaethau Dilysu Mynediad – cyrff dyfarnu sydd wedi eu trwyddedu gan QAA i ddyfarnu Diplomâu 
Mynediad i AU. 

Cofnod o raddau a amcangyfrifir – manylion asesiadau a amcangyfrifir a graddau uned a benderfynir 
drwy farn broffesiynol tiwtoriaid cwrs o dan delerau'r cynllun graddio eithriadol. 

Cofnod o'r cyrhaeddiad blaenorol – manylion graddau asesu a graddau uned ar gyfer gwaith a asesir 
a gwblhawyd ar neu cyn 20 Mawrth 2020. 

Cynllun Graddio Eithriadol – rheoliadau sydd i gael eu gosod ar asesiadau ar gyfer Diplomâu Mynediad i AU 
a gydnabyddir gan QAA a oedd wedi eu hamserlenni i gael eu cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020, i fyfyrwyr 
a oedd yn bwriadu cwblhau eu cwrs Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf 2020, mewn ymateb i bandemig 
y clefyd COVID-19. 

Cynllun Graddio QAA – rheoliadau ar gyfer rhoi graddau i Ddiplomâu Mynediad i AU a gydnabyddir 
gan QAA. 

Cyrhaeddiad blaenorol ar y cwrs – mae hwn wedi ei ddiffinio gan yr holl asesiadau a gwblhawyd erbyn 
20 Mawrth 2020. Bydd hyn yn cynnwys asesiadau ffurfiannol (asesiad ar gyfer dysgu) ac asesiadau 
crynodol (asesiad o'r dysgu). Gall hyn gynnwys graddau a/neu ddangosyddion graddau ym mhroffil 
graddio'r uned. 

Gradd asesu a amcangyfrifir – barn broffesiynol gyfannol y tiwtor cwrs am y graddau asesu y byddai'r 
myfyriwr wedi eu cyflawni mae'n debyg os bydden nhw wedi sefyll yr asesiadau; maen nhw wedi eu 
seilio ar dystiolaeth ac maen nhw'n rhoi ystyriaeth i berfformiad y myfyriwr yn ystod y cwrs astudio. 

Gradd uned a gyfrifir – y radd derfynol ar gyfer yr uned a gyfrifir drwy ddefnyddio'r dull safonol (Adran 
C Llawlyfr y Cynllun Graddio3). Gallai hyn fod wedi ei seilio: 

 ar raddau ar gyfer asesiadau gwirioneddol neu raddau asesu a amcangyfrifir 
 ar raddau ar gyfer asesiadau gwirioneddol yn unig, lle mae'r holl asesiadau crynodol ar gyfer  

yr uned wedi eu cwblhau 
 ar raddau asesu a amcangyfrifir yn unig, lle nad oes unrhyw asesiadau crynodol wedi eu cwblhau. 

Graddau asesu – dangosyddion graddau 'pasio', 'teilyngdod' neu 'ragoriaeth' ar gyfer pob un o'r disgrifwyr 
graddau a ddyfernir i bob asesiad a oedd wedi ei amserlenni i gael ei gyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020. 

Graddau uned – y radd derfynol ar gyfer yr uned a bennir drwy ganfod canolrif y graddau ym mhroffil 
graddio'r uned. 

Gwaith a amserlennwyd i gael ei asesu – gwaith sydd â dyddiad cyflwyno arfaethedig ar amserlen  
yr asesiadau; gallai hyn gynnwys asesiadau ffurfiannol a chrynodol fel ei gilydd. 

(Prosesau) safoni – at ddibenion y cynllun graddio eithriadol, mae prosesau safoni'n wiriadau ystadegol 
i sicrhau bod canlyniadau graddedig yn gymaradwy, er enghraifft, rhwng Asiantaethau Dilysu Mynediad, 
darparwyr a meysydd astudio. 

                                                 

3 www.qaa.ac.uk/cy/mynediad-i-au/adnoddau-yn-ymwneud-%C3%A2-mynediad-i-au 
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