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Prifysgol De Cymru (“PDC”): Telerau ac Amodau Derbyn ar gyfer Myfyrwyr Cartref ac 
UE 

Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y Telerau ac Amodau isod cyn derbyn eich cynnig. 

1. Cyn-cofrestru 

Pan fyddwch yn derbyn cynnig o le ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), ffurfir “Contract Cyn-
cofrestru” ar y telerau a nodir isod ac a nodir yn yr E-bost Cynnig rhyngoch chi a PDC. 

Mae eich Contract Cyn-cofrestru yn cadw lle i chi ar eich cwrs ac yn rhoi’r cyfle i chi 
gofrestru os ydych yn bodloni telerau eich cynnig, eich gofynion mynediad ac unrhyw ofynion 
eraill sy’n ofynnol ar gyfer mynediad i’ch cwrs. 

Os oes angen Gwiriad DBS ar eich cwrs ar gyfer mynediad, yna byddwn yn e-bostio 
manylion i chi ar sut i gael eich DBS a bydd disgwyl i chi gael hwn a chael cliriad cyn 
dechrau eich cwrs. Gallai methu â gwneud hynny arwain at dynnu eich lle yn ôl. 

Mae gennych hawl statudol i ganslo eich Contract Cyn-cofrestru. Bydd y cyfnod canslo yn 
dod i ben ar ddiwedd 14 diwrnod calendr ar ôl y diwrnod y byddwch yn derbyn y cynnig o le 
yn PDC. 

Daw eich Contract Cyn-cofrestru i ben pan fyddwch yn cofrestru yn PDC. Ar ôl Cofrestru, 
byddwch yn dod yn fyfyriwr PDC a bydd y berthynas rhwng y partïon yn cael ei llywodraethu 
gan Delerau ac Amodau Cofrestru PDC, sydd ar gael ar wefan PDC yma. 

2. Darpariaeth Cyrsiau a Gwasanaethau 

Nodir dyddiad dechrau eich cwrs yn PDC yn yr E-bost Cynnig. 

Cynhyrchir Prosbectws PDC cyn gynted â phosibl er mwyn darparu'r cymorth mwyaf posibl i 
ddarpar ymgeiswyr. Mae ei gynnwys, ynghyd â’r wybodaeth a ddarperir i ddarpar ymgeiswyr 
ar ein gwefan, mewn diwrnodau agored ac ati (gyda’i gilydd “Gwybodaeth Cwrs”) wedi’u 
llunio’n gydwybodol ac mae PDC yn ymdrechu i sicrhau bod y Gwybodaeth Cwrs mor gywir 
â phosibl ar y pwynt cyflwyno. 

Mae’n bosibl y bydd rhai cyrsiau y cyfeirir atynt yn y Gwybodaeth Cwrs (a/neu yn yr E-bost 
Cynnig) yn cael eu newid am y prif resymau a ganlyn: 

(a) Pandemig COVID-19: Pryderon Iechyd a Diogelwch a Lles 
 
Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a’n staff yn hollbwysig i ni. Os bydd 
unrhyw newidiadau i reoliadau Llywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn academaidd 
2022/23, yna efallai y bydd angen i’r dulliau a’r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar 

https://registry.southwales.ac.uk/academic-registry/online-enrolment/telerau-ac-amodau-cofrestru-ar-gwrs-prifysgol-de-cymru/


   
 

  Mai 26ain 2022 F4 

gyfer cyflwyno ein cwrs fod yn wahanol i’r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae PDC 
yn cadw’r hawl i wneud newidiadau pellach yn ystod y rhaglen astudio os yw newid 
o’r fath yn rhesymol angenrheidiol neu’n cael ei gynghori oherwydd materion yn 
ymwneud ag Iechyd y Cyhoedd, iechyd a diogelwch a lles, neu os yw mewn ymateb i 
ganllawiau’r Llywodraeth. 
 
Byddwch yn dawel eich meddwl bod gennym ddulliau addysgu a dysgu hyblyg, 
technoleg briodol a’r profiad i’n galluogi i addasu ein darpariaeth yn hawdd, i’ch 
cefnogi i lwyddo yn eich astudiaethau, os bydd angen. Bydd PDC yn gwneud pob 
ymdrech resymol i roi gwybod i chi cyn gynted â phosibl am newidiadau a allai 
effeithio arnoch. 
  
P'un a ydych ar y campws yn llawn amser, yn rhan-amser yn astudio ar-lein, neu'n 
amser llawn ar-lein, mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych a 
chyfoeth o gefnogaeth ar gyfer pandemig ac mae'n bosibl y bydd angen i PDC 
wneud newidiadau o’r fath ar fyr rybudd. 

(b) Tynnu'n ôl 

Mae angen isafswm o fyfyrwyr ar rai cyrsiau er mwyn sicrhau profiad myfyriwr da. Lle 
mae nifer isel o fyfyrwyr wedi dangos diddordeb neu wedi derbyn cynigion, gall PDC 
gysylltu â’r ymgeiswyr hynny sydd wedi derbyn cynnig ar gyfer y cwrs perthnasol a 
thrafod opsiynau eraill posibl gyda nhw gan gynnwys trosglwyddo i gwrs arall. Mewn 
achosion cyfyngedig, gall PDC benderfynu tynnu’r cwrs yn ôl. 

(c) Newidiadau i Gynnwys Cwrs 

Mewn amgylchiadau eraill (er enghraifft y rhai a restrir isod) mae’n bosibl y bydd 
angen newid cynnwys a/neu ddull cyflwyno’r cwrs cyn i chi ddechrau’r cwrs: 

1. diweddaru Cyrsiau i adlewyrchu arfer gorau neu ddatblygiadau academaidd 
newydd. 

2. adnewyddu cwricwla'r Cwrs i sicrhau eu bod yn gyfredol er budd myfyrwyr 
3. caboli a gwella profiad myfyrwyr o gwrs. 
4. ymgorffori newidiadau sy'n deillio o adborth myfyrwyr er budd myfyrwyr. 
5. bodloni gofynion cyrff allanol, proffesiynol neu achredu. 
6. diogelu safonau academaidd, er enghraifft, mewn ymateb i adborth arholwyr 

allanol. 

(ch) Newidiadau i logisteg/personél 

Mae PDC yn gweithredu campysau lluosog. Mewn amgylchiadau cyfyngedig, yn yr 
amser rhwng darparu’r Cynnig a Chofrestru, gall PDC benderfynu ei bod yn 
angenrheidiol neu’n briodol newid lleoliad cyflwyno’r cwrs. 

Efallai y bydd amgylchiadau hefyd pan fydd aelodau unigol o staff yn gadael 
cyflogaeth PDC neu fel arall yn methu â chyflwyno modiwl a hysbysebwyd (e.e. 
oherwydd salwch heb ei gynllunio neu absenoldeb arall). O dan yr amgylchiadau 
hyn, bydd PDC yn ymdrechu i wneud trefniadau i lenwi’r bwlch a adawyd gan yr 
aelod perthnasol o staff neu i ddarparu dewisiadau eraill. Fodd bynnag, efallai y bydd 
amgylchiadau lle na ellir cyflwyno'r modiwl perthnasol. 
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Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynigion gan PDC yn cael eu hysbysu cyn gynted ag 
y bo’n rhesymol ymarferol dan unrhyw un o’r amgylchiadau uchod. Bydd gwefan PDC 
hefyd yn cael ei diweddaru ar yr un pryd i adlewyrchu unrhyw newidiadau o’r fath. 

Os nad ydych am astudio eich cwrs mwyach o ganlyniad i unrhyw un o’r newidiadau uchod, 
mae gennych hawl i: 

1. gwneud cais am gwrs arall yn PDC 
2. tynnu eich cais yn ôl neu ei ohirio 
3. cyflwyno cwyn derbyniadau ffurfiol – mae'r weithdrefn berthnasol i'w gweld yma 

3. Telerau ac Amodau Cofrestru 

Os byddwch yn derbyn cynnig ac yn cofrestru yn PDC, bydd gofyn i chi gadw at y Telerau ac 
Amodau Cofrestru, a chydymffurfio â hwy. Mae setiau allweddol y Telerau ac Amodau 
Cofrestru cyfredol ar gael ar wefan PDC yma. 

Mae PDC yn cadw’r hawl i wneud newidiadau rhesymol i’r Telerau ac Amodau Cofrestru pan 
fydd PDC o’r farn y bydd yn helpu i ddarparu addysg yn briodol a/neu ei bod yn rhesymol o’r 
farn ei bod er budd myfyrwyr. Bydd unrhyw ddiwygiadau o'r fath fel arfer yn cael eu trafod 
gyda chynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr cyn i newidiadau gael eu ffurfioli. 

1) Fel arfer gwneir newidiadau am un neu fwy o’r rhesymau a ganlyn: 

a) adolygu a diweddaru'r Rheoliadau i sicrhau eu bod yn addas at y diben 

b) i adlewyrchu newidiadau yn yr amgylchedd allanol, gan gynnwys newidiadau 
cyfreithiol neu reoleiddiol, newidiadau i drefniadau ariannu neu ariannol neu 
newidiadau i bolisi, gofynion neu ganllawiau'r llywodraeth a phryderon Iechyd y 
Cyhoedd Cymru a Lloegr 

c) amddiffyn a diogelu iechyd a diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr 

ch) ymgorffori canllawiau sector neu arfer da 

d) ymgorffori adborth gan Fyfyrwyr, a/neu 

dd) i gynorthwyo eglurder neu gysondeb dull gweithredu 

Bydd unrhyw newidiadau o'r fath fel arfer yn dod i rym ar ddechrau'r Flwyddyn Academaidd 
nesaf. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau megis newidiadau i’r gyfraith, Canllawiau’r 
Llywodraeth a/neu Iechyd y Cyhoedd, neu ofynion gan gyrff cyllido, efallai y byddai er lles 
gorau myfyrwyr i gyflwyno’r newidiadau hyn ar unwaith. 

Lle gwneir newidiadau i’r Telerau ac Amodau Cofrestru, bydd PDC yn cymryd camau i darfu 
cyn lleied â phosibl ar fyfyrwyr lle bynnag y bo’n rhesymol bosibl, er enghraifft, drwy roi 
hysbysiad o newidiadau i’r rheoliadau cyn iddynt ddod i rym, neu drwy gyflwyno’r 
newidiadau’n raddol, os yw’n briodol. 

4. Ffioedd Dysgu a Blaendaliadau 

Mae PDC yn codi Ffioedd Dysgu am gyflwyno ei Chyrsiau a chi fydd yn bennaf gyfrifol am 
dalu. 

https://www.southwales.ac.uk/apply/admissions-policy/
https://registry.southwales.ac.uk/academic-registry/online-enrolment/telerau-ac-amodau-cofrestru-ar-gwrs-prifysgol-de-cymru/telerau-ac-amodau-cofrestru-ar-gwrs-202122-trosolwg-a-datganiad-myfyriwr/
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Bydd PDC yn anfon anfoneb atoch chi (neu, os yw’n berthnasol, trydydd parti sy’n talu ar 
eich rhan) am y Ffioedd Dysgu, i’w talu ar y dyddiad a nodir yn yr anfoneb. 

Os yw trydydd parti’n talu’ch ffioedd ac nad yw’r taliad yn cael ei wneud yn llawn erbyn y 
dyddiad dyledus, bydd PDC yn ystyried eich amgylchiadau personol ac efallai y cewch 
anfoneb yn bersonol am unrhyw falans sy’n ddyledus. 

Mae rhwymedigaeth gytundebol arnoch i dalu’r Ffioedd Dysgu a’r holl Daliadau eraill ar y 
dyddiadau y maent yn ddyledus ar ôl i chi dderbyn y cynnig a wnaed gan PDC. Os methwch 
â thalu’r Ffioedd Dysgu a’r holl Daliadau eraill, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i’ch atal a/neu 
eich tynnu’n ôl o’ch astudiaethau. 

Adolygir lefelau'r Ffioedd Dysgu a gellir eu hadolygu'n flynyddol cyn dechrau'r Flwyddyn 
Academaidd dan sylw. Mae manylion ynghylch sut y penderfynir ar ddiwygiadau i Ffioedd 
Dysgu wedi'u cynnwys yn y Rheoliadau Ffioedd (ar gael yma). Rhaid i chi ddarllen holl 
wybodaeth y Brifysgol ynghylch eich ffioedd, ysgoloriaethau, a bwrsariaethau, a sicrhau y 
gallwch gyflawni eich cyfrifoldebau ariannol yn llawn. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth yma. 
I gael gwybodaeth am opsiynau talu, tynnu'n ôl/gohiriadau ac adennill dyledion, gweler  
Polisi Ffioedd a Rheoli Dyledion y Brifysgol. 

5. Sefydliadau Partner 

Os ydych yn astudio mewn Sefydliad sy’n Cydweithio, fel y nodir yn yr E-bost Cynnig, mae’n 
bosibl y byddwch yn ddarostyngedig i rai rheoliadau ychwanegol a thelerau cytundebol y 
sefydliad partner hwnnw, gan gynnwys rheoliadau disgyblu. 

6. Data Personol  

Rhoddir manylion yma am sut y gall y Brifysgol ddefnyddio'ch data personél. Bydd unrhyw 
ddefnydd o’ch data yn cael ei wneud yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 ac yn unol â pholisi 
preifatrwydd PDC. 

7. Cwynion  

Fel y cyfeirir ato yn adran 3 uchod, mae'r weithdrefn ar gyfer cwynion derbyniadau ar gael 
yma. 

8. Digwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth 

Mae PDC wedi ymrwymo i gyflwyno’r rhaglen astudio o’ch dewis ynghyd â’i gwasanaethau 
eraill, fodd bynnag, weithiau mae’n bosibl y cawn ein hatal rhag gwneud hynny gan 
ddigwyddiadau a fyddai’n cael eu hystyried yn rhesymol i fod y tu allan i’n rheolaeth, megis 
gweithred gan Dduw, tân, ffrwydrad, llifogydd neu drychineb naturiol arall, gweithredoedd 
terfysgol, cynnwrf neu derfysg sifil, embargos, gwarchaeau, gosod sancsiynau neu 
gyfyngiadau teithio rhyngwladol neu genedlaethol, pandemig, epidemig neu weithredoedd 
neu orchmynion llywodraethau. Lle mae digwyddiad o’r fath yn effeithio ar ein gallu i 
ddarparu ein gwasanaethau i chi, byddwn yn gwneud popeth y gallwn ei wneud yn rhesymol 
i wneud newidiadau o’r fath i’r modd y byddwn yn darparu’r gwasanaethau fel y gallwn 
barhau i ddarparu’r gwasanaethau i chi, er mewn fformat gwahanol neu ddefnyddio dull 
cyflenwi gwahanol. Lle gallwn wneud hyn, a bod PDC yn ystyried ei fod yn rhesymol, ni fydd 
PDC yn atebol am unrhyw oedi ym mherfformiad y gwasanaethau nac am unrhyw 
newidiadau a wneir fel y gall y gwasanaethau barhau. 

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/ffioedd-chyllid/
https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/ffioedd-chyllid/
https://payments.southwales.ac.uk/payment-hub/polis%C3%AFau-cyllid/
https://uso.southwales.ac.uk/swyddfa-ysgrifennydd-y-brifysgol/Yr-Uned-Cydymffurfiaeth/diogelu-data/
https://www.southwales.ac.uk/apply/admissions-policy/
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Lle cawn ein hatal yn llwyr rhag darparu ein gwasanaethau i chi oherwydd digwyddiad o’r 
fath ac na allwn wneud unrhyw newidiadau a fyddai’n caniatáu inni barhau, mae’n bosibl y 
byddwn yn canslo’r rhaglen astudio ac os bydd hynny’n digwydd, byddwn yn ystyried, yn 
seiliedig ar lefel y gwasanaeth a dderbyniwyd hyd at y dyddiad canslo, p’un a oes gennych 
hawl i unrhyw ad-daliad posibl ai peidio (boed yn llawn neu’n rhannol fel y bo’n briodol). 

9. Dogfennau 

Byddwch yn cael gwybodaeth cyn i chi gofrestru yn PDC a fydd yn tynnu eich sylw at y 
Telerau ac Amodau Cofrestru a fydd yn berthnasol i'ch amser yn PDC. 

Rhowch wybod i PDC os oes angen unrhyw rai o'r dogfennau a grybwyllir uchod ar ffurf copi 
caled. 

 

Drwy dderbyn lle yn PDC, rydych yn cytuno i ymrwymo i’r telerau hyn. 


