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Crynodeb o’r polisi 
Mae'r Brifysgol Agored yn ymrwymedig i'ch helpu i gyrraedd eich nodau astudio. Rydym yn 

cydnabod y gall astudio fod yn ddefnyddiol iawn i les meddyliol cadarnhaol mewn sawl 

achos. Mae'r polisi hwn yn cwmpasu amgylchiadau lle y byddwch, er gwaethaf cymorth 

helaeth gennym, yn arddangos ymddygiad annerbyniol a achosir gan anabledd meddyliol, 

emosiynol neu gorfforol (wedi'i ddatgan neu heb ei ddatgan) sy'n effeithio ar eich gallu chi 

neu allu eraill i astudio, neu ar brosesau addysgu a phrosesau gweinyddol Y Brifysgol 

Agored. Mae'n nodi sut y gallwn eich helpu i barhau â'ch astudiaethau, cymryd seibiant neu 

roi'r gorau i astudio yn llwyr mewn amgylchiadau o'r fath. Ei nod yw gwneud hynny mewn 

ffordd gefnogol yn hytrach na thrwy droi at y gweithdrefnau Disgyblu. 

Adnoddau Iechyd a Lles Emosiynol 

Os hoffech gael rhagor o gymorth gydag unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol, 

meddyliol neu emosiynol, neu les myfyriwr arall, siaradwch â ni. Ar gyfer myfyrwyr sy'n 

astudio ein cwricwlwm safonol , cyfeiriwch at eich Tîm Cymorth Myfyrwyr. Gallwch ddod o 

hyd i'r manylion cyswllt yn y Ganolfan Help yn StudentHome. Bydd aelodau o'r tîm hwn sy'n 

gyfarwydd â materion cymorth sy'n gysylltiedig ag anawsterau iechyd corfforol ac iechyd 

meddwl yn hapus i siarad â chi am unrhyw bryderon sydd gennych. 

Ceir rhagor o wybodaeth am gymorth os ydych yn astudio: 

i) fel rhan o Raglen Brentisiaeth yn Atodiad A 

ii) un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored ar FutureLearn yn Atodiad B 

iii) Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yng Nghymru yn Atodiad C 

iv) Cymhwyster Galwedigaethol yn Atodiad D 

Nod Y Brifysgol Agored yw gwella lles pob aelod o'i chymuned mewn diwylliant sy'n 

gwerthfawrogi amrywiaeth, lle na chaiff stigma am iechyd meddwl ei oddef a lle mae pawb 

yn cydnabod gwerth dull gweithredu cadarnhaol o weithio gydag unrhyw fath o salwch neu 

anabledd. Mae Cymdeithas Myfyrwyr Y Brifysgol Agored, y byddwch yn dod yn aelod ohoni 

yn awtomatig fel myfyriwr, yn cynnig cymorth lles, yn cynnwys cymorth gan gymheiriaid ac 

adnoddau iechyd meddwl. 

  

https://help.open.ac.uk/contact#ssts
https://msds.open.ac.uk/students/
https://www.oustudents.com/support
https://www.oustudents.com/mental-health
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Mae yna hefyd adnoddau ar-lein ar iechyd meddwl, lles a llesiant ac mae help ar gael yn ein 

Canolfan Help i Fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim i Togetherall, cymuned 

cymorth iechyd a lles meddyliol sy'n allanol i'r Brifysgol Agored. 

Os ydych yn wynebu risg o gamdriniaeth, neu'n credu eich bod yn wynebu risg o'r fath, neu'n 

poeni am oedolyn neu berson ifanc dan 18 oed sy'n agored i niwed neu'n cael ei amddiffyn, 

cysylltwch â'r Tîm Atgyfeiriadau Diogelu. Gellir mynd i'r afael â myfyrwyr sy'n arddangos 

ymddygiad camdriniol o dan y Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr. 

Os oes gennych bryderon eich bod chi neu fyfyriwr arall yn wynebu risg o gael eich tynnu i 

mewn i derfysgaeth neu eithafiaeth, cysylltwch â'r Cydgysylltydd Prevent drwy e-bostio 

prevent-coordinator@open.ac.uk. 

Gallwn eich sicrhau y caiff yr holl wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni yn cael ei thrin yn gwbl 

gyfrinachol, yn unol â'n Hysbysiadau Preifatrwydd Myfyrwyr, ac mai dim ond mewn 

amgylchiadau a restrir yn eich Amodau Cofrestru neu'r Telerau ac Amodau y caiff ei rhannu. 

Crynodeb o'r prif newidiadau ers y fersiwn flaenorol 

a) Ychwanegwyd dolenni i ragor o wybodaeth yn adrannau ‘Crynodeb o'r Polisi’ ac ‘Yr 

hyn nad yw'r ddogfen hon yn ei gwmpasu’ ar gyfer Prentisiaethau, dysgwyr TAR 

(Cymru) a Chymwysterau Galwedigaethol a myfyrwyr Microgymwysterau. 

b) Diwygiwyd y dolenni i gymorth ac adnoddau yn yr adran ‘Crynodeb o'r Polisi’, yn 

cynnwys adnoddau HelpCentre wedi'u diweddaru a Togetherall (Big White Wall yn 

flaenorol). 

c) Ychwanegwyd at yr adran ‘Cwmpas’ i gynnwys y rhai sy'n astudio tuag at TAR yng 

Nghymru a dysgwyr Cymwysterau Galwedigaethol. 

d) Ychwanegwyd at yr adran ‘Yr hyn nad yw'r ddogfen hon yn ei gwmpasu’ i gynnwys 

dysgwyr Open Learn a myfyrwyr sy'n astudio Microgymhwyster lle na chaiff 

cynnwys y cwrs ei ddarparu gan Y Brifysgol Agored, ac i gynnwys addysgu fel un o'r 

enghreifftiau lle y gall rhwymedigaethau trechol ar wahân ei gwneud yn ofynnol i 

fyfyrwyr sy'n astudio rhai disgyblaethau ddatgan problemau iechyd sylweddol. 

e) Ychwanegwyd Gwerthoedd Siarter y Myfyrwyr at yr adran Dogfennaeth Gysylltiedig. 

  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-study
https://help.open.ac.uk/togetherall-24-7-free-confidential-online-mental-health-support
mailto:safeguarding-referral@open.ac.uk?subject=Safeguarding%20Referrals
https://help.open.ac.uk/documents/policies/code-of-practice-student-discipline
mailto:prevent-coordinator@open.ac.uk
https://help.open.ac.uk/documents/policies/privacy-notice
https://help.open.ac.uk/documents/policies/conditions-of-registration
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f) Ychwanegwyd at gymal 2.10 y gallai fod rhwymedigaeth statudol arnom i hysbysu 

adrannau mewnol fel y Tîm Atgyfeiriadau Diogelu neu'r Cydgysylltydd Prevent, ac i 

rannu gwybodaeth berthnasol â phartïon allanol (er enghraifft y Gwasanaethau 

Amddiffyn Plant ac Oedolion neu Channel). 

g) Ychwanegwyd at adran 3.1 bwyntiau cyswllt ar gyfer Prentisiaethau, dysgwyr TAR 

(Cymru) a Chymwysterau Galwedigaethol a myfyrwyr Microgymwysterau, ac y gellir 

hysbysu Cyflogwr Prentis ac Ysgol Gyflogi TAR (Cymru). 

h) Ychwanegwyd at adran 3.2 bwyntiau cyswllt ar gyfer Prentisiaethau, dysgwyr TAR 

(Cymru) a Chymwysterau Galwedigaethol a myfyrwyr Microgymwysterau, ac y caiff 

Cyflogwr Prentis ac Ysgol Gyflogi TAR (Cymru) ei hysbysu a'i gynnwys/chynnwys 

yn y broses o gefnogi'r dysgwr drwy Gam 2. 

i) Ychwanegwyd at 3.2.7 os na fydd myfyriwr neu ddysgwr yn rhoi tystiolaeth feddygol 

neu dystiolaeth arall i'r Brifysgol gan weithiwr proffesiynol cymwys addas, sy'n rhoi 

barn gymwys am eich addasrwydd i astudio, y gall y Brifysgol ofyn i chi wneud 

hynny. 

j) Ychwanegwyd at 3.3.1 y gofynnir i fyfyriwr neu ddysgwr roi tystiolaeth feddygol neu 

dystiolaeth arall gan weithiwr proffesiynol cymwys addas cyn y cyfarfod, ac os na 

fyddwch yn cytuno i roi'r dystiolaeth hon nac yn cydsynio i'r Brifysgol gaffael 

tystiolaeth o'r fath, y gall y Panel fynd ati i ystyried eich achos ar sail y dystiolaeth 

sydd ar gael iddo ar y pryd. 

k) Ychwanegwyd at 3.3.1 ii) i nodi nad oes seibiannau astudio ar gael i fyfyrwyr 

Microgymwysterau na myfyrwyr TAR (Cymru) sydd wedi cofrestru ar y llwybr 

Cyflogedig, ac nad ydynt ar gael fel arfer i ddysgwyr sy'n astudio tuag at 

Gymhwyster Galwedigaethol. 

l) Ychwanegwyd at adran 3.5 esboniad ynghylch seibiannau astudio ar gyfer 

Prentisiaethau, myfyrwyr TAR (Cymru), Cyrsiau Byr a Microgymwysterau, a 

dysgwyr sy'n astudio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol. 

m) Ychwanegwyd Atodiad A ar gyfer Prentisiaethau; Atodiad B ar gyfer myfyrwyr sy'n 

astudio tuag at un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored ar FutureLearn; Atodiad C 

ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio tuag at Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yng 

Nghymru ac Atodiad D ar gyfer dysgwyr sy'n astudio tuag at Gymhwyster 

Galwedigaethol. 
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n) Ychwanegwyd blwch at y Cynllun Gweithredu Safonol Enghreifftiol i gofnodi 

esboniad myfyriwr ynghylch ei ymddygiad (Atodiad E). 

o) Ychwanegwyd Cynllun Gweithredu Enghreifftiol ar gyfer Prentisiaid, dysgwyr 

Cymwysterau Galwedigaethol a myfyrwyr TAR (Cymru). 

p) Ychwanegwyd adran 7. Safonau'r Gymraeg. 

Cwmpas 
Yr hyn y mae'r ddogfen hon yn ei gwmpasu 

Mae'r polisi yn gymwys i holl fyfyrwyr Y Brifysgol Agored. Mae'n cynnwys myfyrwyr Ymchwil 

Ôl-raddedig, y rhai sy'n astudio tuag at TAR (Cymru), myfyrwyr ar leoliad seiliedig ar waith 

(e.e. cymwysterau nyrsio neu waith cymdeithasol), myfyrwyr Microgymwysterau a 

Phrentisiaethau a dysgwyr Cymwysterau Galwedigaethol. 

Mae'r polisi hwn yn cwmpasu ymddygiad annerbyniol (gweler y Rhestr Termau am ddiffiniad) 

mewn tiwtorialau, ysgolion undydd ac ysgolion preswyl, wrth gysylltu â staff dros y ffôn, 

Skype, e-bost neu we-sgwrs neu yn bersonol, ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol a gaiff eu 

monitro gan Y Brifysgol Agored ac ar fforymau ar-lein a gynhelir gan Y Brifysgol Agored. Lle 

na fydd Y Brifysgol Agored yn monitro safle cyfryngau cymdeithasol, dim ond os bydd 

myfyrwyr neu staff yn tynnu ei sylw at bryderon y gall weithredu. 

Nid oes angen i chi ddatgan anabledd er mwyn i'r polisi hwn fod yn gymwys i chi. 

Yr hyn nad yw'r ddogfen hon yn ei gwmpasu 

Nid yw'r polisi hwn yn gymwys i unigolion nad ydynt yn fyfyrwyr Y Brifysgol Agored eto 

(ymholwyr), nac i ddysgwyr sy'n astudio deunyddiau neu gyrsiau OpenLearn neu Futurelearn 

nad ydynt yn seiliedig ar gredydau, nac i fyfyrwyr sy'n astudio tuag at Ficrogymhwyster ar 

Futurelearn lle na chaiff cynnwys y cwrs ei ddarparu gan Y Brifysgol Agored. Caiff myfyrwyr 

sy'n astudio gyda sefydliadau partner neu sefydliadau a ddilyswyd eu cwmpasu gan 

bolisïau'r sefydliad lle maent yn astudio. 
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Gall rhwymedigaethau trechol ar wahân ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n astudio rhai 

disgyblaethau (e.e. Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol neu addysgu sy'n ddarostyngedig i   
ofynion Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol) ddatgan problemau iechyd sylweddol. Os 

bydd mater Addasrwydd i Ymarfer yn codi, y Polisi Addasrwydd i Ymarfer neu reoliadau'r 

Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol perthnasol, fel y bo'n berthnasol, fydd yn cael 

blaenoriaeth. Ceir rhagor o wybodaeth yn y Polisi Addasrwydd i Ymarfer. 

Os nad ydych yn siŵr a yw'r polisi hwn yn gymwys i chi, siaradwch â'ch 

Tîm Cymorth Myfyrwyr. 

Ceir manylion cyswllt i gael esboniad pellach os ydych yn astudio: 

i) fel rhan o Raglen Brentisiaeth yn Atodiad A 

ii) un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored ar FutureLearn yn Atodiad B 

iii) Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yng Nghymru yn Atodiad C 

iv) Cymhwyster Galwedigaethol yn Atodiad D 

Dogfennaeth Gysylltiedig 
Cyfeiriwch at y ddogfennaeth ganlynol ar y cyd â'r ddogfen hon: 

Dogfennau sy'n llywodraethu eich astudiaethau: 

• Rheoliadau Academaidd 

• Polisi Cynnydd Academaidd 

• Newid eich Cynlluniau Astudio 

• Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr 

• Rheolau Ffioedd 

• Polisi Addasrwydd i Ymarfer 

  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
https://help.open.ac.uk/contact
https://help.open.ac.uk/documents/policies/academic-regulations
https://help.open.ac.uk/documents/policies/academic-progress-policy
https://help.open.ac.uk/documents/policies/changing-your-study-plans
https://help.open.ac.uk/documents/policies/code-of-practice-student-discipline
https://help.open.ac.uk/documents/policies/fee-rules
https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
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Gwybodaeth a Chanllawiau: 

• Eirioli: canllawiau a gweithdrefn 

• Egwyddorion Prevent 

• Polisi Diogelu 

• Gweithdrefn Gwyno ac Apelio i Fyfyrwyr 

• Hysbysiadau Preifatrwydd Myfyrwyr 

• Polisi Cyfryngau Cymdeithasol 

Gwerthoedd Siarter Myfyrwyr Y Brifysgol Agored 

Mae'r polisi hwn yn cyd-fynd yn benodol â'r Gwerthoedd canlynol a nodir yn  

Siarter Myfyrwyr Y Brifysgol Agored: 

1. Trin ein gilydd â chwrteisi a pharch, gan barchu hawliau unigolion i arddel credoau a 

safbwyntiau gwahanol a'u mynegi'n briodol. 

2. Gwerthfawrogi amrywiaeth a herio anghydraddoldebau, ac rydym yn gryfach o 

wneud hynny. 

4. Cyfathrebu â'n gilydd mewn ffyrdd clir, perthnasol, cywir ac amserol. 

7. Ymddwyn yn foesol ac yn dryloyw, gan ddarparu a defnyddio ffyrdd teg ac agored o 

fynd i'r afael â'n pryderon a'n cwynion, gan ddysgu ohonynt. 

8. Herio achosion o fwlio ac aflonyddu ac ymrwymo i gefnogi iechyd meddwl a lles pob 

aelod o gymuned ein Prifysgol. 

  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/advocacy
https://help.open.ac.uk/documents/policies/prevent-principles
https://help.open.ac.uk/documents/policies/prevent-principles
https://help.open.ac.uk/documents/policies/ensuring-the-safety-of-children-and-vulnerable-protected-adults
https://help.open.ac.uk/documents/policies/complaints-and-appeals-procedure
https://help.open.ac.uk/documents/policies/privacy-notice
https://help.open.ac.uk/documents/policies/social-media
http://www2.open.ac.uk/students/charter
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Cyflwyniad 
Mae'r Brifysgol Agored yn ymrwymedig i'ch helpu i gyrraedd eich nodau astudio. Wrth 

astudio, rydym yn cydnabod y gallech wynebu amgylchiadau andwyol, yn cynnwys iechyd a 

lles meddyliol, emosiynol neu gorfforol gwael. Mae gennym adnoddau a staff sy'n gyfarwydd 

â materion cymorth sy'n gysylltiedig ag anawsterau iechyd meddwl a chorfforol i'ch helpu ar 

yr adegau hyn. Cyfeirir at y rhain yn y ddogfen hon. Rydym yn cydnabod y gall astudio fod yn 

ddefnyddiol iawn i les meddyliol cadarnhaol mewn sawl achos. 

Fodd bynnag, ar adegau prin, ac o bosibl o ganlyniad i amgylchiadau andwyol yn eich 

bywyd, efallai y byddwch yn gweithredu neu'n ymddwyn mewn ffyrdd a fydd yn cael effaith 

negyddol arnoch chi, ar fyfyrwyr eraill neu ar Y Brifysgol Agored, er gwaethaf y cymorth a'r 

cyngor helaeth y byddwch yn eu cael gennym. Pan fydd hyn yn digwydd, p'un a fyddwch yn 

sylweddoli a/neu'n derbyn eich bod yn cael effaith andwyol ar eraill, rydym yn galw hyn yn 

“ymddygiad annerbyniol” (gweler y Rhestr Termau am ddiffiniad llawn). 

Mae'r polisi hwn yn nodi'r hyn a fydd yn digwydd a sut y gallwn eich helpu i barhau â'ch 

astudiaethau, cymryd seibiant neu roi'r gorau i astudio yn gyfan gwbl, os byddwch yn 

arddangos ymddygiad annerbyniol a achosir gan anabledd meddyliol neu gorfforol (wedi'i 

ddatgan neu heb ei ddatgan) sy'n effeithio ar eich gallu chi neu allu eraill i astudio, a/neu ar 

brosesau addysgu a phrosesau gweinyddol Y Brifysgol Agored. Ei nod yw gwneud hynny 

mewn ffordd gefnogol yn hytrach na thrwy droi at weithdrefnau disgyblu. Gobeithio y 

byddwch yn gweithio gyda ni os bydd y polisi hwn yn ymddangos yn briodol. Os na fyddwch 

yn cytuno i hyn, gallwn ddilyn y polisi heb eich cytundeb. 

Os hoffech gael help i ddeall y polisi hwn ac rydych yn astudio: 

i) ein cwricwlwm safonol, siaradwch â'ch Tîm Cymorth Myfyrwyr 

ii) fel rhan o Raglen Brentisiaeth, cyfeiriwch at Atodiad A 

iii) un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored ar FutureLearn, cyfeiriwch at Atodiad B 

iv) Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) yng Nghymru, cyfeiriwch at Atodiad C 

v) Cymwysterau Galwedigaethol, cyfeiriwch at Atodiad D 

  

https://help.open.ac.uk/contact
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Os byddai o fudd i chi gael rhywun i gyfathrebu ar eich rhan – sef yr hyn rydym yn ei alw'n 

Eiriolwr – gallwch gael rhagor o wybodaeth yn Eirioli: canllawiau a gweithdrefn. Rôl Eiriolwr 

yw eich helpu i gyfathrebu'n annibynnol a gwneud penderfyniadau hyddysg ynglŷn â'ch 

astudiaethau. Er enghraifft, gallai Eiriolwr fod yn berthynas, yn ffrind, yn weithiwr cymorth a 

gyflogir gennych chi neu'n aelod o sefydliad eirioli. 

Polisi 
1. Diben 

1.1 Diben y polisi yw gweithio gyda chi i'ch helpu i gymryd rhan mewn astudiaethau 

academaidd yn ystod ac ar ôl cyfnod o salwch meddwl neu gorfforol (wedi'i ddatgan 

neu heb ei ddatgan) sydd wedi effeithio ar eich ymddygiad. Mae'r Brifysgol Agored 

yn cydnabod bod cyflyrau iechyd meddwl a chorfforol yn cael eu dosbarthu'n 

anableddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r polisi hwn yn helpu i sicrhau 

ein bod yn osgoi gwahaniaethu ar sail anabledd. 

1.2 Amcanion y polisi hwn yw: 

1.2.1 Annog ymyriadau cynnar a chydweithredu gweithredol rhyngoch chi, 

unrhyw Eiriolwr y byddwch yn ei benodi, ac unrhyw aelod o'r staff, i fynd i'r 

afael ag effaith ymddygiadol unrhyw anawsterau corfforol, emosiynol neu 

feddyliol rydych yn eu hwynebu ar eich addasrwydd i astudio. 

1.2.2 Eich helpu i barhau â'ch cynlluniau astudio yn y ffordd fwyaf priodol i'ch 

amgylchiadau. Mae hyn yn cydnabod y gall problemau meddyliol, corfforol 

neu emosiynol sylfaenol gael effaith niweidiol ar eich dysgu chi, ar fyfyrwyr 

eraill, neu ar brosesau gweinyddol a phrosesau addysgu Y Brifysgol 

Agored. 

1.2.3 Lle y bo'n briodol, cytuno ar Gynllun Gweithredu gyda chi a fydd yn eich 

helpu i barhau â'ch astudiaethau, neu eich helpu i benderfynu a fyddai 

cymryd seibiant o astudio o fudd i chi. Gallai hyn fod er eich lles corfforol 

neu feddyliol, neu er mwyn lleddfu unrhyw effaith negyddol ar fyfyrwyr eraill 

neu ar brosesau gweinyddol a phrosesau addysgu'r Brifysgol Agored. 

  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/advocacy
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1.2.4 Sicrhau eich bod yn dychwelyd yn rhwydd i astudio pan fyddwch yn ddigon 

da i barhau â'ch astudiaethau ar ôl seibiant astudio. 

1.2.5 Darparu dull cefnogol amgen o weithio gyda phroblemau ymddygiadol lle 

na fydd dull disgyblu mwy ffurfiol yn briodol. 

1.3 Bydd unrhyw Gynlluniau Gweithredu a wneir gyda chi yn ystyried y goblygiadau ar 

eich cynnydd academaidd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y  

Polisi Cynnydd Academaidd neu siaradwch â'ch Tîm Cymorth Myfyrwyr. 

2. Egwyddorion y polisi 

2.1 Weithiau, gall unrhyw unigolyn wynebu problemau iechyd neu les meddyliol sy'n 

effeithio ar ei ymddygiad. Os bydd hyn yn digwydd pan fyddwch yn astudio gyda'r 

Brifysgol Agored, gall anawsterau ymddygiadol beri goblygiadau i chi, i fyfyrwyr 

eraill neu i'r Brifysgol Agored. Rydym yn cydnabod yn llwyr y gall hyn fod y tu hwnt 

i'ch rheolaeth. Byddwn yn ceisio ymdrin ag unrhyw anawsterau y byddwch yn eu 

hwynebu mewn modd deallgar, a chynnig cymorth a chyngor parhaus. Lle bynnag y 

bo'n bosibl, ni fyddem yn dymuno cymryd llwybr disgyblu ffurfiol o dan 

amgylchiadau o'r fath. 

2.2 Os bydd ymddygiad annerbyniol yn parhau fel patrwm dros gyfnod o amser, 

byddwn yn defnyddio'r polisi hwn i helpu i strwythuro cynllun cymorth addas i'ch 

galluogi i barhau i astudio heb effeithio ar eich lles chi, ar brofiad astudio eich cyd-

fyfyrwyr nac ar Y Brifysgol Agored. 

2.3 Rydym yn credu mai'r ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â phryderon am 

ymddygiad sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol, emosiynol neu feddyliol yw drwy 

weithio gyda chi gan ddefnyddio'r polisi hwn i benderfynu ar y camau gorau i'w 

cymryd. 

2.4 Os bydd gan staff bryderon bod eich ymddygiad annerbyniol yn deillio o anawsterau 

meddygol, ymddygiadol neu bersonol, byddant yn eich gwahodd i ddilyn y Polisi 

Addasrwydd i Astudio (y polisi) er mwyn nodi'r ffordd orau o gefnogi eich 

astudiaethau. Nodwch y gall staff nodi ymddygiadau nad ydych yn ymwybodol 

ohonynt eich hun, yn cynnwys cyswllt aml a/neu amhriodol, sy'n peri pryder i 

fyfyrwyr eraill neu staff Y Brifysgol Agored. 
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2.5 Nod y polisi yw rhoi'r canlyniad gorau i chi barhau i astudio, gan reoli eich 

ymddygiad, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn gweithio gyda ni i roi'r polisi hwn ar 

waith. Os na fyddwch yn gweithio gyda ni neu os na allwch wneud hynny, bydd 

gennym yr hawl i ddilyn y polisi heb eich cyfranogiad gweithredol. 

2.6 Caiff y polisi ei roi ar waith drwy weithdrefn tri cham. Efallai y byddwn yn gweithio 

gyda chi ar unrhyw un o'r tri cham hyn, yn dibynnu ar lefel y cymorth sydd ei angen 

arnoch, ac ni fyddwn yn dechrau ar Gam 1 o reidrwydd. Mae'r camau yn y polisi 

wedi'u cynllunio i'ch helpu i benderfynu ar y camau gweithredu mwyaf priodol ar 

gyfer eich amgylchiadau. 

2.7 Byddwn yn eich trin â pharch a chwrteisi bob amser, gan gydnabod yn llwyr y 

gallwch fod yn wynebu sefyllfa anodd iawn yn bersonol ac yn teimlo'n fregus o 

bosibl. Os bydd angen rhagor o gymorth arnoch i ddeall neu ddefnyddio'r polisi hwn, 

bydd eich Tîm Cymorth Myfyrwyr neu aelod perthnasol o'r staff ar gyfer eich rhaglen 

astudio yn hapus i'ch helpu. Fel arall, gallwch enwebu rhywun i siarad ar eich rhan a 

delio'n uniongyrchol â'r Brifysgol Agored (Eiriolwr). Ceir rhagor o wybodaeth am 

ddefnyddio Eiriolwr yn ein dogfen Eirioli: canllawiau a gweithdrefn. 

2.8 Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen mwy o gymorth arnoch na'r hyn y 

gall Y Brifysgol Agored ei gynnig yn rhesymol. Os felly, efallai y byddwn yn 

awgrymu y dylech geisio cymorth allanol, er enghraifft gan eich Meddyg Teulu neu 

weithiwr proffesiynol arall, ynghyd â'r gweithdrefnau a nodir isod. 

2.9 Os bydd eich ymddygiad yn peri pryder o hyd er gwaethaf y cymorth a roddir drwy'r 

weithdrefn, efallai y bydd angen i'r Brifysgol Agored ddilyn polisïau amgen fel y  

Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr. 

2.10 Os bydd eich iechyd neu eich ymddygiad yn peri risg ddifrifol ac uniongyrchol i chi 

neu i eraill, efallai y bydd yn ofynnol i'r Brifysgol Agored roi cam(au) brys ar waith, 

fel cysylltu â'r gwasanaethau brys. Gallai hefyd fod rhwymedigaeth statudol arnom i 

hysbysu adrannau mewnol eraill fel y Tîm Atgyfeiriadau Diogelu neu'r Cydgysylltydd 

Prevent, a rhannu gwybodaeth berthnasol â phartïon allanol (er enghraifft y 

Gwasanaethau Amddiffyn Plant ac Oedolion neu Channel). 

2.11 Os na fyddwch hapus â'r ffordd rydym yn rhoi'r polisi hwn ar waith, gallwch 

ddefnyddio'r weithdrefn Gwyno ac Apelio i Fyfyrwyr i wneud cwyn. 
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Y weithdrefn 
3. Gweithredu a gorfodi'r weithdrefn 

3.1 Cam 1 – Pryderon sy'n Codi 

3.1.1 Gall amgylchiadau a allai godi pryderon ymysg myfyrwyr neu staff ynghylch 

yr effaith y mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yn ei chael ar eich lles 

meddyliol, corfforol neu emosiynol gynnwys rhai o'r canlynol neu bob un 

ohonynt, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: 

• lle bydd eich ymddygiad pan fyddwch yn bresennol mewn digwyddiadau 

addysgu, dysgu neu gymorth (yn bersonol neu ar-lein) yn atal amcanion 

y profiad dysgu rhag cael eu cyflawni'n effeithiol. Gweler y Rhestr 

Termau am ddiffiniad o ymddygiad annerbyniol; 

• lle mae ceisio diwallu eich anghenion yn gofyn am gymorth y tu hwnt i'r 

addasiad rhesymol a ddiffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010; 

• lle na allwch gymryd rhan yn eich astudiaethau, neu nad ydych yn barod 

i wneud hynny, fel y dangosir drwy beidio ag ymateb i ohebiaeth gan 

staff a/neu beidio â chyflwyno eich aseiniadau; 

• lle mae amlder neu natur eich cyswllt â staff Y Brifysgol Agored yn 

effeithio ar les myfyrwyr neu staff neu'n tynnu oddi wrth y cymorth a gaiff 

myfyrwyr eraill neu oddi wrth brosesau gweinyddol neu brosesau 

addysgu'r Brifysgol; 

• lle bydd eich gweithredoedd neu eich barn yn peri pryder i'r staff y gallai 

fod gennych broblemau iechyd corfforol neu feddyliol; 

• lle mae eich ymddygiad yn torri Siarter y Myfyrwyr a/neu'r  

Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr yn gyson ond ei bod yn 

ymddangos ei fod yn deillio o broblem iechyd corfforol neu feddyliol 

sylfaenol. 
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3.1.2 Os byddwn yn penderfynu y gallech gael budd o gymorth ychwanegol, a'ch 

bod yn astudio tuag at ein cwricwlwm safonol, bydd Cynghorydd Addysgol 

yn cysylltu â chi. Mae Cynghorwyr Addysgol yn gyfarwydd â materion 

cymorth sy'n gysylltiedig ag anawsterau iechyd corfforol a meddyliol, maent 

yn gwybod am yr adnoddau mewnol ac allanol sydd ar gael i'ch helpu, a 

byddant yn brofiadol wrth gynnal trafodaethau mewn modd sensitif a 

chefnogol. Gallai aelod o'r staff mewn Ysgol Breswyl, un o ymgynghorwyr y 

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd neu aelod o'r Ysgol i 

Raddedigion gysylltu â chi hefyd. Bydd unrhyw gyswllt yn gyfrinachol ac yn 

gefnogol. 

3.1.3 Os ydych yn astudio fel rhan o Raglen Brentisiaeth, bydd Rheolwr 

Cyflwyno'r Rhaglen Brentisiaeth (APDM) yn cysylltu â chi. Gellir hysbysu 

eich Cyflogwr hefyd. 

3.1.4 Os ydych yn astudio tuag at un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored ar 

FutureLearn, bydd aelod o dîm FutureLearn a/neu aelod o staff Y  

Brifysgol Agored yn cysylltu â chi. 

3.1.5 Os ydych yn astudio tuag at TAR yng Nghymru, bydd aelod o  

Dîm TAR (Cymru) yn cysylltu â chi. Gellir hysbysu eich Ysgol Gyflogi hefyd. 

3.1.6 Os ydych yn astudio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol, bydd aelod o  

dîm y Ganolfan Asesu Cymwysterau Galwedigaethol yn cysylltu â chi. 

3.1.7 Os ydych yn astudio tuag at raglen ymchwil ôl-raddedig, bydd aelod o'r 

Ysgol i Raddedigion yn cysylltu â chi. 

3.1.8 Bydd yr aelod o'r staff sy'n cysylltu â chi yn esbonio natur y pryderon 

ynglŷn â'ch ymddygiad ac yn archwilio'r rhesymau posibl a ffyrdd ymlaen. 

Bydd yn gofyn i chi a ydych yn cydsynio i ni ddefnyddio a storio unrhyw 

ddata “categori arbennig” y byddwch yn eu rhannu â ni mewn perthynas â'r 

polisi Addasrwydd i Astudio. Nid oes rhaid i chi rannu unrhyw wybodaeth 

ychwanegol â ni. Bydd yr aelod o'r staff yn eich cyfeirio at y polisi ac yn 

ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. 
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3.1.9 Ar y cyd â'r aelod o'r staff, byddwch yn cytuno ar y camau y gellir eu 

cymryd i fynd i'r afael â'r pryderon ynglŷn â'ch ymddygiad annerbyniol, yn 

cynnwys nodi unrhyw ffynonellau cymorth priodol, ac yn cytuno ar 

amserlen ar gyfer adolygu'r mater. Bydd yr aelod o'r staff yn rhoi crynodeb i 

chi o'r hyn rydych wedi cytuno arno. Cedwir y wybodaeth ar eich cofnod 

myfyriwr yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd i Fyfyrwyr. Caiff ei thrin yn 

gwbl gyfrinachol a dim ond i chi a'r rhai sy'n ymwneud â'r gwaith o sicrhau 

y caiff eich gofynion eu bodloni y bydd ar gael. Ceir rhagor o wybodaeth yn 

Adran 4  Cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth isod. 

3.1.10 Bydd aelod o'r staff yn cysylltu â chi pan fydd yn amser cynnal yr 

adolygiad. Os bydd y camau y cytunwyd arnynt wedi cael eu dilyn, ac nad 

oes gennych chi na'r Brifysgol Agored unrhyw bryderon mwyach, caiff y 

mater ei gau. Rydym yn disgwyl i'r rhan fwyaf o bryderon gael eu datrys ar 

Gam 1. Bydd yr aelod o'r staff yn anfon cofnod atoch o'r digwyddiad a 

chaiff y wybodaeth hon ei chadw gyda'ch cofnod myfyriwr. 

3.1.11 Fodd bynnag, ar ôl y cyfnod adolygu hwn, os bydd gennych chi neu'r 

Brifysgol Agored bryderon am eich ymddygiad o hyd, bydd yr aelod o'r staff 

yn trafod y pryderon ag Uwch-awdurdod. Os bydd gan yr Uwch-awdurdod 

bryderon parhaus neu ddifrifol am eich iechyd, neu eich lles meddyliol, 

byddwn yn symud ymlaen i Gam 2. 

3.1.12 Os byddai'n well gennych, gallwch benodi Eiriolwr i'ch cynrychioli mewn 

unrhyw drafodaeth â'r Brifysgol Agored. Efallai y byddwch am wneud hyn 

os byddwch yn cael trafferth siarad drosoch chi eich hun neu er mwyn deall 

y broses a ddefnyddir. Ceir rhagor o wybodaeth am y dull o benodi Eiriolwr 

yn  

Eirioli: canllawiau a gweithdrefn. 

3.1.13 Os ydych yn ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'ch astudiaethau a'ch 

bod chi, myfyriwr arall neu aelod o'r staff yn codi pryderon, bydd Y Brifysgol 

Agored yn dilyn y Polisi Addasrwydd i Ymarfer fel y prif ganllawiau, ond gall 

gyfeirio at y Polisi Addasrwydd i Astudio yn lle'r Polisi Addasrwydd i 

Ymarfer, neu ochr yn ochr ag ef. 

3.1.14 Os byddwch yn dewis peidio â chymryd rhan ym mhroses Cam 1 neu'r 

camau y cytunwyd arnynt, efallai y bydd angen i'r Brifysgol Agored ddilyn 

polisïau amgen fel y Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr.  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/privacy-notice
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3.2 Cam 2 – Pryderon Parhaus 

3.2.1 Os ydych yn astudio tuag at ein cwricwlwm safonol, bydd Uwch-awdurdod 

yn cysylltu â chi pan gaiff pryderon eu codi ar Gam 2. Os byddwch wedi 

cwblhau Cam 1 o'r polisi yn flaenorol, bydd yn cysylltu â chi o fewn pum 

diwrnod gwaith i'r dyddiad y cytunwyd arno ar gyfer adolygu Cam 1. Bydd 

yr Uwch-awdurdod yn eich hysbysu naill ai fod gennym bryderon difrifol 

ynglŷn ag ymddygiad annerbyniol a achosir gan eich iechyd neu'ch lles 

meddyliol neu gorfforol, neu na fu'r trefniadau blaenorol a wnaed gennym 

ar y cyd i ddatrys pryderon ynglŷn â'ch ymddygiad yn llwyddiannus. 

3.2.2 Os ydych yn astudio fel rhan o Raglen Brentisiaeth, bydd eich ADPM yn 

cysylltu â chi o fewn pum diwrnod gwaith i'r dyddiad y cytunwyd arno ar 

gyfer adolygu Cam 1. Caiff eich cyflogwr ei hysbysu hefyd a'i gynnwys yn y 

broses o'ch cefnogi drwy'r cam hwn. 

3.2.3 Os ydych yn astudio tuag at Ficrogymhwyster, bydd aelod o  

dîm FutureLearn a/neu aelod o staff Y Brifysgol Agored yn cysylltu â chi o 

fewn pum diwrnod i'r dyddiad y cytunwyd arno ar gyfer adolygu Cam 1. 

3.2.4 Os ydych yn astudio tuag at TAR yng Nghymru, bydd aelod o  

Dîm TAR (Cymru) yn cysylltu â chi. Caiff eich Ysgol Gyflogi ei hysbysu 

hefyd a'i chynnwys yn y broses o'ch cefnogi drwy'r cam hwn. 

3.2.5 Os ydych yn astudio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol, bydd aelod o  

dîm y Ganolfan Asesu Cymwysterau Galwedigaethol yn cysylltu â chi. 

3.2.6 Os ydych yn astudio tuag at raglen ymchwil ôl-raddedig, bydd aelod o'r 

Ysgol i Raddedigion yn cysylltu â chi. 

3.2.7 Cewch eich gwahodd i fynychu cyfarfod ffurfiol (dros y ffôn fel arfer) o fewn 

deg diwrnod gwaith i ddyddiad yr adolygiad o Gam 1. Mewn amgylchiadau 

eithriadol, a gyda chytundeb Y Brifysgol Agored, gellir ymestyn y cyfnod 

hwn. Os byddwch yn credu bod gennych resymau eithriadol dros fethu â 

chwrdd â'r terfyn amser hwn, dylech drafod hyn â'ch Tîm Cymorth 

Myfyrwyr, neu aelod arall o'r staff fel sy'n briodol. Bydd yr Uwch-awdurdod 

ac aelodau eraill o'r staff neu gynrychiolwyr yn bresennol yn y cyfarfod fel 

sy'n briodol, er mwyn archwilio effaith eich ymddygiad arnoch chi a/neu 

fyfyrwyr a staff Y Brifysgol Agored. 
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3.2.8 Byddwn yn dweud wrthych os oes unrhyw wybodaeth y byddai'n 

ddefnyddiol i chi ei pharatoi cyn y cyfarfod fel tystiolaeth am b'un a fyddai o 

fudd pennaf i chi barhau â'ch astudiaethau. Os na fyddwch yn rhoi 

tystiolaeth feddygol neu dystiolaeth arall i'r Brifysgol gan weithiwr 

proffesiynol cymwys addas, sy'n rhoi barn gymwys ar eich addasrwydd i 

astudio, gall y Brifysgol ofyn i chi wneud hynny. Gallwch hefyd ddod â 

gwybodaeth arall sy'n berthnasol yn eich barn chi. Nid oes rhwymedigaeth 

arnoch i ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol na phreifat, ond po fwyaf o 

wybodaeth fydd gan Y Brifysgol Agored, po fwyaf o help, cymorth a 

chefnogaeth y gallwn eu rhoi. Os hoffech ddarparu tystiolaeth sydd wedi'i 

dosbarthu'n ddata “categori arbennig”, bydd angen i ni gael eich caniatâd 

i'w defnyddio a'u storio. 

3.2.9 Gall Eiriolwr siarad ar eich rhan os byddwch yn dymuno hynny. Ceir rhagor 

o wybodaeth am awdurdodi Eiriolwr yn Eirioli: canllawiau a gweithdrefn. 

3.2.10 Os bydd y drafodaeth yn y cyfarfod ffurfiol yn nodi y byddai o fudd i chi 

barhau i astudio, byddwn yn cytuno ar Gynllun Gweithredu sy'n nodi'r 

amodau a'r amserlen ar gyfer parhau i astudio. Mae enghreifftiau o'n 

Cynlluniau Gweithredu wedi'u hatodi yn Atodiad E ac Atodiad F. Efallai y 

byddwn yn cytuno â chi y byddai o fudd i chi fodloni gofynion academaidd 

penodol, cymryd rhan mewn mathau penodol o gymorth meddygol, 

cymorth sy'n gysylltiedig ag astudio neu gymorth arall, a/neu fodloni 

disgwyliadau sy'n ymwneud ag ymddygiad er mwyn eich galluogi i barhau i 

astudio heb achosi niwed i chi nac i eraill. Bydd y Cynllun Gweithredu yn 

ystyried polisïau a rheoliadau i fyfyrwyr a allai fod yn gymwys, fel y Rheolau 

Cynnydd. 

3.2.11 Byddwn yn eich hysbysu am enw a manylion cyswllt yr aelod o'r staff a 

fydd yn eich helpu ac yn monitro eich cynnydd yn erbyn y Cynllun 

Gweithredu. Bydd gan y Cynllun Gweithredu ddyddiad adolygu a byddwn 

yn cytuno ar yr hyn a fydd yn digwydd os na fyddwch yn dilyn y Cynllun. 

3.2.12 Os bydd y drafodaeth yn y cyfarfod yn nodi y byddai o fudd pennaf i chi roi'r 

gorau i astudio am gyfnod o amser er mwyn rhoi'r cyfle i chi geisio rhagor o 

gymorth, byddwn yn symud ymlaen i Gam 3. 
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3.2.13 Byddwn yn anfon crynodeb ysgrifenedig atoch o'r cyfarfod a'r Cynllun 

Gweithredu y gwnaethoch gytuno arno gyda ni o fewn 10 diwrnod gwaith i 

ddyddiad y cyfarfod. Byddwn yn cadw copi o'r crynodeb a'r Cynllun 

Gweithredu gyda'ch cofnod myfyriwr. Caiff y wybodaeth hon ei storio yn 

unol â'r Hysbysiad Preifatrwydd i Fyfyrwyr. Caiff y wybodaeth ei thrin yn 

gwbl gyfrinachol a dim ond i chi a'r rhai sy'n ymwneud â'r gwaith o sicrhau 

y caiff eich gofynion eu bodloni y bydd ar gael. Byddwn yn cadw'r 

wybodaeth hon ar eich cofnod myfyriwr. 

3.2.14 Pan fyddwch wedi cwblhau'r Cynllun Gweithredu, cewch eich gwahodd i 

gyfarfod adolygu gyda'r aelod o'r staff a enwebwyd i asesu eich cynnydd o 

fewn 10 diwrnod gwaith. 

3.2.15 Os na fydd unrhyw bryderon heb eu datrys, byddwch chi a'r aelod o'r staff a 

enwebwyd yn cofnodi hyn, a chaiff y Cynllun Gweithredu ei gau. Cedwir 

nodyn ar eich cofnod myfyriwr yn nodi'r penderfyniadau a wnaed gennym 

ar y cyd. 

3.2.16 Os na allwch ddilyn y Cynllun Gweithredu y cytunwyd arno neu os na fydd 

eich ymddygiad yn gwella yn ôl y disgwyl, gall eich achos gael ei 

uwchgyfeirio i Gam 3. Gellir defnyddio'r cam hwn hefyd os byddwch wedi 

cytuno y byddai'n fwy priodol i chi roi'r gorau i astudio am gyfnod o amser. 

3.2.17 Os byddwch yn penderfynu peidio â chymryd rhan ym mhroses Cam 2, 

efallai y bydd angen i'r Brifysgol Agored ddilyn polisïau amgen fel y  

Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr. 

3.3 Cam 3 – Pryderon Sylweddol 

3.3.1 Bydd Cam 3 yn dechrau pan gaiff Panel Cynhadledd Achos ei alw. Bydd 

hyn o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad adolygu Cam 2. Gellir cynnal y 

cyfarfod dros y ffôn neu ar-lein; nid oes rhaid iddo ddigwydd wyneb yn 

wyneb. Yn ogystal â chi ac unrhyw Eiriolwr a enwebwyd gennych, bydd y 

panel hwn yn cynnwys staff academaidd a staff cymorth myfyrwyr sy'n 

briodol ar gyfer y wlad rydych yn astudio ynddi. Ar gyfer myfyrwyr Ymchwil 

Ôl-raddedig, bydd yn cynnwys aelod o'r tîm Graddau Ymchwil. Ar gyfer 

Prentisiaid, bydd yn cynnwys eich Cyflogwr, ac ar gyfer myfyrwyr TAR 

(Cymru), bydd yn cynnwys aelod o staff eich Ysgol Gyflogi. 
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Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth feddygol neu dystiolaeth arall gan 

weithiwr proffesiynol cymwys addas cyn y cyfarfod sy'n nodi barn gymwys 

am eich addasrwydd i astudio gyda'r Brifysgol Agored. Os na allwch 

ddarparu'r dystiolaeth hon, bydd y Brifysgol yn gofyn am eich cydsyniad i 

alluogi'r Brifysgol i gaffael tystiolaeth o'r fath. Os na fyddwch yn cytuno i 

roi'r dystiolaeth hon nac yn cydsynio i'r Brifysgol gaffael tystiolaeth o'r fath, 

gall y Panel fynd ati i ystyried eich achos ar sail y dystiolaeth sydd ar gael 

iddo ar y pryd. Dylech fod yn ymwybodol y bydd yn anodd i'r Panel ystyried 

eich achos yn effeithiol heb y dystiolaeth ofynnol. 

Bydd y Panel yn trafod eich achos gyda chi er mwyn penderfynu pa un o'r 

tri opsiwn isod sy'n gymwys: 

i) Datblygu Cynllun Gweithredu Manylach: bydd y Cynllun hwn yn seiliedig 

ar unrhyw Gynllun Gweithredu presennol a chaiff ei ddatblygu gyda chi. 

Bydd yn cynnwys y camau gweithredu rydych wedi cytuno arnynt i fynd 

i'r afael ag unrhyw bryderon, ynghyd â dyddiad adolygu, a bydd yn nodi'r 

hyn a fydd yn digwydd os bydd pryderon o hyd ar ddyddiad yr adolygiad. 

Caiff goblygiadau unrhyw bolisïau i fyfyrwyr sy'n gymwys fel 

Polisi Cynnydd Academaidd eu hystyried wrth lunio'r Cynllun 

Gweithredu Manylach. Bydd aelodau'r Panel Cynhadledd Achos yn 

ailymgynnull i adolygu cynnydd ar ddiwedd y cyfnod y cytunwyd arno ar 

gyfer rhoi'r Cynllun Gweithredu Manylach ar waith. Dylid cynnal yr 

adolygiad hwn ar yr adeg a nodwyd yn y cynllun. Caiff copi o'r Cynllun 

Gweithredu Manylach y cytunwyd arno ei gadw yn eich cofnodion. 

ii) Seibiant Astudio:Byddwn yn argymell i'r Cyfarwyddwr Cymorth Myfyrwyr 

(neu Awdurdod Dirprwyedig), neu eich cyflogwr os mai prentis ydych, y 

dylech gymryd seibiant astudio er mwyn rhoi amser i chi fynd i'r afael 

â'ch iechyd neu les corfforol neu feddyliol. Ar gyfer myfyrwyr Ymchwil 

Ôl-raddedig, byddwn yn argymell hyn i Gyfarwyddwr yr Ysgol i 

Raddedigion. Mae'r weithdrefn i'w dilyn ar gyfer seibiant astudio wedi'i 

nodi yn y Polisi Newid Eich Cynlluniau Astudio. Nid oes seibiannau 

astudio ar gael i fyfyrwyr Microgymwysterau, myfyrwyr Cyrsiau Byr na 

myfyrwyr TAR (Cymru) sydd wedi cofrestru ar y llwybr Cyflogedig, ac nid 

ydynt ar gael fel arfer i ddysgwyr sy'n astudio tuag at Gymhwyster 

Galwedigaethol. 
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iii) Camau Pellach: Lle bydd pryderon parhaus am eich ymddygiad, bydd 

rhwymedigaeth arnom i gymryd camau disgyblu, gan ddilyn y weithdrefn 

a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr. Cedwir y 

wybodaeth hon ar eich cofnod myfyriwr. 

3.4 Cyfarfod adolygu 

3.4.1 Os ydych wedi bod yn dilyn Cynllun Gweithredu Manylach, bydd y Panel 

Cynhadledd Achos yn ailymgynnull ar y dyddiad adolygu y cytunwyd arno 

ar gyfer Cam 3 . Bydd y panel yn ystyried i ba raddau yr aed i'r afael â'r 

pryderon yn y Cynllun Gweithredu Manylach. Bydd y Panel yn penderfynu 

pa rai o'r canlyniadau canlynol sy'n gymwys: 

i) Rydych yn addas i astudio a gellir cau eich achos. Yn yr achos hwn, 

cewch adroddiad yn crynhoi'r pryderon a godwyd, y camau a gymerwyd, 

y gwelliannau neu'r newidiadau a wnaed a chanllawiau ac unrhyw 

gymorth a gynigir yn y dyfodol. Cedwir yr adroddiad hwn ar eich cofnod 

myfyriwr. 

ii) Rydych yn addas i astudio, gyda chymorth drwy Gynllun Gweithredu 

Manylach newydd neu ddiwygiedig a gaiff ei adolygu ar ddyddiad y 

cytunwyd arno. Bydd y Panel Cynhadledd Achos yn trafod ag uwch 

reolwr y Tîm Cymorth Myfyrwyr perthnasol i sicrhau y bodlonir gofynion 

y Cynllun Gweithredu Manylach. 

iii) Nid ydych yn ddigon da i astudio ar hyn o bryd ond disgwylir i chi allu 

parhau â'ch astudiaethau ar ôl seibiant astudio, os oes un ar gael (gweler 

adran 3.5). 

iv) Nid ydych yn ddigon da i astudio ar hyn o bryd, ac nid yw hynny'n 

debygol o newid yn y dyfodol rhagweladwy. Eich opsiynau yw naill ai 

cymryd seibiant astudio, os oes un ar gael (gweler adran 3.5), neu 

dynnu'n ôl yn llwyr o astudio â'r Brifysgol Agored. Bydd eich Tîm 

Cymorth Myfyrwyr neu aelod perthnasol o staff ar gyfer eich rhaglen 

astudio yn rhoi rhagor o gyngor i chi ar yr opsiynau hyn. 
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3.5 Seibiannau Astudio 

3.5.1 Bydd cymryd seibiant astudio yn eich galluogi i roi'r gorau i astudio am hyd at 

flwyddyn ar y tro, gan gadw buddiannau bod yn un o fyfyrwyr Y Brifysgol 

Agored a chael y wybodaeth ddiweddaraf sy'n berthnasol i'ch amgylchiadau. 

Gellir adnewyddu seibiant astudio bob blwyddyn, yn dibynnu ar amodau 

penodol. 

3.5.2 Ceir rhagor o wybodaeth yn y Polisi Newid Eich Cynlluniau Astudio. Bydd 

angen i chi siarad â'ch Tîm Cymorth Myfyrwyr neu aelod perthnasol o staff ar 

gyfer eich rhaglen astudio i allu cymryd seibiant astudio. Os ydych yn astudio 

fel rhan o Raglen Brentisiaeth, yn ogystal â siarad â'ch APDM, bydd angen i 

chi siarad â'ch cyflogwr cyn cymryd seibiant dysgu, oherwydd y gall hyn 

effeithio ar eich cyflogaeth. 

3.5.3 Nid oes seibiannau astudio ar gael i fyfyrwyr Microgymwysterau, myfyrwyr 

Cyrsiau Byr na myfyrwyr TAR (Cymru) sydd wedi cofrestru ar y llwybr 

Cyflogedig, ac nid ydynt ar gael fel arfer i ddysgwyr sy'n astudio tuag at 

Gymhwyster Galwedigaethol. 

3.6 Ailgofrestru ar ôl Seibiant Astudio 

3.6.1 Ar ddiwedd seibiant astudio, bydd angen i chi fodloni'r Panel Cynhadledd 

Achos eich bod yn addas i ailgofrestru i astudio. Efallai y bydd angen i chi 

roi tystiolaeth i gefnogi hyn. 

3.6.2 Bydd hefyd angen i chi gael trafodaeth â Chynghorydd Addysgol, neu 

aelod perthnasol o'r staff ar gyfer eich rhaglen astudio, er mwyn sicrhau 

eich bod yn dychwelyd i astudio mor rhwydd â phosibl. 

Os ydych yn fyfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig, byddwn yn disgwyl i chi gwrdd 

â'ch goruchwylwyr a llenwi ffurflen Dychwelyd i Astudio. Ceir rhagor o 

wybodaeth ar Rwydwaith yr Ysgol i Raddedigion. 

3.6.3 Byddwn yn disgwyl i chi roi'r dystiolaeth y byddwn yn gofyn amdani, er 

mwyn gallu hwyluso eich proses o ddychwelyd i astudio. Ni fyddwch yn 

gallu cofrestru ar gyfer unrhyw gyrsiau, cymwysterau na modiwlau nes y 

byddwch wedi rhoi'r wybodaeth hon. 
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3.6.4 Bydd angen i chi ailgofrestru ar ôl cyfnod o absenoldeb, p'un a ydych yn 

fyfyriwr a addysgir neu'n fyfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig. I ailgofrestru, 

dilynwch y weithdrefn arferol fel yr amlinellir yn yr Amodau Cofrestru ar 

gyfer myfyrwyr a addysgir neu'r Llawlyfr Ymchwil i fyfyrwyr Ymchwil Ôl-

raddedig. 

4. Cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth 

4.1 Mae prosesu data sy'n gysylltiedig â'r polisi hwn yn rhan o'n tasg gyhoeddus o 

gyflwyno cymwysterau Addysg Uwch, mewn perthynas â lles myfyrwyr. 

4.2  Efallai y byddwch yn gweld y bydd datgelu data personol, neu ddata “categori 

arbennig” fel gwybodaeth am iechyd corfforol neu feddyliol, yn helpu i esbonio eich 

amgylchiadau. Bydd angen i chi gydsynio i ni ddefnyddio data o'r fath fel rhan o'r 

polisi. Gallwch dynnu eich cydsyniad i ni ddefnyddio'r data “categori arbennig” hyn 

yn ôl unrhyw bryd. 

4.3 Gallwch ofyn i unrhyw ddata “categori arbennig” a gesglir o dan y polisi gael eu 

tynnu oddi ar ein systemau os byddwch yn tynnu eich cydsyniad yn ôl. 

4.4 Os byddwch yn datgelu gwybodaeth am anabledd i ni yn ystod ein trafodaethau, 

byddwn yn cofnodi hyn ar eich cofnod myfyriwr. Gofynnir i chi os hoffech i'r 

wybodaeth hon gael ei rhannu ag aelodau perthnasol o'r staff, a all siarad â chi am 

gymorth ychwanegol a all fod ar gael. Dim ond os byddwch yn cytuno y caiff y 

wybodaeth hon ei rhannu. 

4.5 Ceir rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff eich data eu defnyddio, eu storio a'u 

rhannu yn yr Hysbysiadau Preifatrwydd i Fyfyrwyr. 

4.6 Os byddwch yn cymryd seibiant astudio fel rhan o'r polisi hwn, boed yn seibiant 

gwirfoddol neu wedi'i orfodi gan Y Brifysgol Agored,  fel arfer byddwn yn nodi rhai 

amodau y bydd angen i chi eu bodloni cyn y gallwch ailgofrestru. Mae hyn yn 

debygol o fod yn dystiolaeth (a nodir gennym ni) eich bod yn ddigon da i 

ddychwelyd i astudio. Ni fydd angen i ni gael eich cydsyniad i storio a rhannu'r 

wybodaeth hon, hyd yn oed os bydd yn cynnwys data categori arbennig, er 

enghraifft am eich iechyd corfforol neu feddyliol, os byddwn yn ystyried eich bod chi 

neu fyfyrwyr eraill neu staff yn wynebu risg oherwydd eich ymddygiad, neu os bydd 

pryder o ran Diogelu neu Atal (Deddf Diogelu Data 2018, Atodlen 1, paragraffau 1 a 

18. Gweler y Rhestr Termau).  
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4.7 O dan amgylchiadau arferol, ni fydd eich data'n cael eu rhannu â thrydydd partïon y 

tu allan i'r Brifysgol Agored oni chaiff hynny ei nodi yn yr Hysbysiad Preifatrwydd  

i Fyfyrwyr sy'n berthnasol i'ch astudiaeth. Os bydd angen rhannu'r data, byddwn yn 

ceisio eich cydsyniad. Yr unig amgylchiadau lle y gallem rannu'r data â sefydliadau 

eraill heb eich cydsyniad yw'r rhai a bennir yn Neddf Diogelu Data 2018 Atodlen 1 

paragraffau 1, 10 a 18. Gweler y Rhestr Termau. 

4.8 Os bydd unrhyw un o'r amgylchiadau a nodir yn y diffiniad o ‘ymddygiad 

annerbyniol’ yn y Rhestr Termau yn codi, gall Y Brifysgol Agored gysylltu â'r heddlu, 

ysbyty, gwasanaethau seiciatrig, gweithiwr achos, nyrs seiciatrig, Gwasanaethau 

Cymdeithasol neu Eiriolwr a enwebwyd i siarad ar eich rhan (at ddibenion Y 

Brifysgol Agored neu wedi'i benodi gan lys). 

4.9 Cedwir data sy'n gysylltiedig â'ch Addasrwydd i Astudio ar eich cofnod dros gyfnod 

eich cymhwyster neu gyhyd ag y byddwch yn parhau i fod yn un o fyfyrwyr Y 

Brifysgol Agored. 

5. Diffyg cydymffurfio 

Os bydd eich gweithredoedd yn torri un o bolisïau neu weithdrefnau'r Brifysgol Agored, 

byddwn yn cadw'r hawl i ddilyn polisïau priodol amgen fel y Cod Ymarfer ar gyfer  

Disgyblu Myfyrwyr neu'r Polisi Addasrwydd i Ymarfer neu bolisi arall. Cewch eich hysbysu 

am unrhyw gamau ychwanegol y gellir eu cymryd i ymateb i'ch achos. Byddwn yn gwneud 

hyn er mwyn sicrhau eich bod chi ac aelodau eraill o gymuned Y Brifysgol Agored yn cael 

eich cadw'n ddiogel. 

6. Dulliau apelio 

Os byddwch am apelio yn erbyn penderfyniad y Panel Cynhadledd Achos neu unrhyw elfen 

o'r ffordd y cafodd y polisi hwn ei gymhwyso, darllenwch y Weithdrefn Gwyno ac Apelio  

i Fyfyrwyr. 
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7. Safonau'r Gymraeg 

7.1 Mae gan fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru yr hawl i gyfathrebu â'r Brifysgol Agored 

drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys: 

• Gohebiaeth – mae gennych yr hawl i ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom 

yn Gymraeg, a byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg os byddwch yn dymuno i 

ni wneud hynny. 

• Cyfarfodydd – pan fyddwn yn eich gwahodd i gyfarfod fel rhan o'r polisi, naill 

ai'n bersonol neu dros y ffôn neu ar-lein, byddwn yn gofyn i chi a fyddwch yn 

dymuno defnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod. Os byddwch yn dewis defnyddio'r 

Gymraeg mewn cyfarfod ac nad yw pawb a fydd yn bresennol yn siaradwyr 

Cymraeg, byddwn yn trefnu cyfieithydd ar y pryd. 

7.2 Eiriolwyr – gall unrhyw eiriolwr y byddwch yn ei ddewis i'ch cynrychioli hefyd 

ddefnyddio'r Gymraeg mewn unrhyw gyfarfod neu ohebiaeth. 

Atodiadau 

• A Atodiadau 

• B Microgymhwyster Y Brifysgol Agored ar FutureLearn 

• C Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Cymru) 

• D Cymwysterau Galwedigaethol 

• E Cynllun Gweithredu Enghreifftiol (Safonol) 

• F Cynllun Gweithredu Enghreifftiol (Prentis) 
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Rhestr termau 
Cynllun Gweithredu 

Mae Cynllun Gweithredu yn nodi'r amodau a'r amserlenni ar gyfer parhau i astudio. Byddwn 

yn cytuno â chi y byddai o fudd i chi fodloni gofynion academaidd penodol neu gymryd rhan 

mewn mathau penodol o gymorth a/neu fodloni disgwyliadau sy'n gysylltiedig ag ymddygiad. 

Bydd gan y Cynllun Gweithredu ddyddiad adolygu o'r cychwyn, a byddwn yn cytuno ar yr 

hyn a fydd yn digwydd os na fyddwch yn dilyn y cynllun. Byddwn yn eich hysbysu am enw a 

manylion cyswllt yr aelod o'r staff a fydd yn eich helpu ac yn monitro eich cynnydd yn erbyn y 

Cynllun Gweithredu. 

Rheolwr Cyflwyno'r Rhaglen Brentisiaeth (APDM) 

Mae APDMau yn cefnogi Prentisiaid a Chyflogwyr drwy gydol eu Rhaglen Brentisiaeth. 

Maent yn cynnig cymorth a chyngor ar recriwtio, cofrestru a chymhwysedd; maent yn gyswllt 

rhwng y Cyflogwr a'r Brifysgol Agored; ac maent yn rhoi cymorth i reolwyr llinell/mentoriaid 

yn y gweithle a Phrentisiaid. 

Mae APDMau hefyd yn adolygu, yn olrhain ac yn ymateb i gynnydd Prentisiaid drwy weithio 

gyda'r Cyflogwr, y Prentis a'r Brifysgol Agored er mwyn sicrhau y cwblheir y rhaglen yn 

llwyddiannus. Maent yn casglu ac yn gweithredu ar adborth gan y Cyflogwr a'r Prentis er 

mwyn gwella'r broses hon yn barhaus. 

Panel Cynhadledd Achos 

Yn ogystal â chi ac unrhyw Eiriolwr a enwebwyd gennych, bydd y panel hwn yn cynnwys 

staff academaidd a staff cymorth myfyrwyr (yn cynnwys arbenigwyr cymorth anabledd lle y 

bo'n briodol), sy'n briodol ar gyfer y wlad rydych yn astudio ynddi. Ar gyfer myfyrwyr Ymchwil 

Ôl-raddedig, bydd y Panel yn cynnwys aelod o'r tîm Graddau Ymchwil. 
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Deddf Diogelu Data 2018 

Dyma'r amgylchiadau lle y gallwn storio a rhannu eich data sensitif heb eich cydsyniad: 

• Pan fydd eich iechyd meddwl yn bygwth eich diogelwch personol (Deddf Diogelu 

Data 2018 atodlen 1 (para 18) Diogelu plant ac unigolion sy'n wynebu risg) 

• Pan fydd eich ymddygiad yn cael effaith andwyol ar hawliau ac iechyd a diogelwch 

eraill (Deddf Diogelu Data 2018 atodlen 1 (para 1) ar gyfer diogelwch 

cymdeithasol/iechyd a diogelwch) 

• Pan fyddai aelod o'r staff yn wynebu achos llys pe na byddai'r wybodaeth wedi'i 

datgelu (h.y. roedd trosedd wedi'i chyflawni) Deddf Diogelu Data atodlen 1 (para 10) 

atal/canfod trosedd 

Ysgol Gyflogi 

Ysgol sy'n cyflogi athro dan hyfforddiant sy'n dilyn y rhaglen TAR. Caiff athrawon dan 

hyfforddiant eu cyflogi ar gyfradd athro heb gymhwyso fel y'i pennir gan y strwythur cyflog 

cenedlaethol i athrawon yng Nghymru. 

Microgymwysterau 

Cyrsiau byr yw Microgymwysterau sydd wedi'u cynllunio i wella sgiliau unigolion yn y 

gweithle mewn diwydiannau sy'n tyfu'n gyflym heb ymrwymiad amser a chost gradd lawn. 

Maent yn cynnwys credyd academaidd y gellir ei ddefnyddio tuag at radd, neu gellir eu 

hastudio fel cwrs ar wahân. Mae pob Microgymhwyster yn cynnwys asesiad ar-lein ffurfiol ac 

mae'n cyrraedd y safonau a bennwyd gan y Fframwaith Microgymwysterau Cyffredin. 

Data Categori Arbennig 

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn pennu “categorïau arbennig” o ddata y mae'n 

rhaid rhoi diogelwch ychwanegol iddynt. Mae'r rhain yn cynnwys eich tarddiad hiliol neu 

ethnig, credoau crefyddol, barn wleidyddol, aelodaeth o undeb llafur, geneteg, biometreg (lle 

y'i defnyddir at ddibenion adnabod), iechyd corfforol neu feddyliol, bywyd rhywiol a 

chyfeiriadedd rhywiol. Caiff gwybodaeth am droseddau neu achosion llys ei thrin yn yr un 

modd. 
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Un o Fyfyrwyr Y Brifysgol Agored 

At ddibenion y Rheoliadau hyn, rydych yn un o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored os ydych wedi'ch 

cofrestru ar hyn o bryd ar gyfer cymhwyster neu fodiwl, neu os ydych wedi astudio modiwl yn 

ystod un o'r ddwy flwyddyn academaidd ddiwethaf. 

Ymddygiad Annerbyniol 

At ddibenion y polisi Addasrwydd i Astudio, diffinnir bod ymddygiad annerbyniol yn debyg i'r 

troseddau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr ond heb fod yn gyfyngedig 

iddynt. Nodwch y caiff unrhyw ymddygiadau sydd â goblygiadau o ran diogelwch hefyd eu 

hatgyfeirio'n uniongyrchol at y Tîm Atgyfeiriadau Diogelu. 

Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr 1.3: Ymddygiad sy'n tarfu neu'n amharu ar 

brosesau addysgu, dysgu, ymchwilio neu weinyddu'r Brifysgol Agored, boed hynny ar 

safleoedd y Brifysgol, mewn mannau eraill neu mewn amgylchiadau rhithwir fel fforymau, 

rhwydweithiau cymdeithasol neu ohebiaeth electronig yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn 

gyfyngedig iddynt: 

a) ymddygiad sy'n tarfu neu'n amharu'n amhriodol ar swyddogaethau, dyletswyddau 

neu weithgareddau unrhyw fyfyriwr, aelod o'r staff neu un o gyflogeion eraill Y 

Brifysgol Agored, asiant neu aelod cyswllt sy'n gweithredu ar ran Y Brifysgol 

Agored, neu unrhyw ymwelydd awdurdodedig â'r Brifysgol Agored, ac sydd: 

i) yn mynd yn groes i Egwyddor 1 o Siarter y Myfyrwyr i “drin ein gilydd ag 

urddas a pharch” neu; 

ii) yn dreisgar, yn anweddus, yn afreolus neu'n fygythiol, neu sy'n cynnwys 

ymddygiad neu iaith sy'n creu amgylchedd brawychus neu elyniaethus i 

eraill yn ystod unrhyw un o weithgareddau’r Brifysgol Agored neu ar un o 

safleoedd Y Brifysgol Agored, neu y bwriedir iddo wneud hynny; 

iii) yn debygol o achosi anaf neu o beryglu diogelwch yn ystod un o 

weithgareddau’r Brifysgol Agored neu ar un o safleoedd Y Brifysgol Agored 

b) ymddygiad sy'n mynd yn groes i bolisi'r Brifysgol Agored ar Ddiogelu ac Amddiffyn 

Plant a Phobl Ifanc yn Y Brifysgol Agored neu sy'n mynd yn groes i ddyletswydd Y 

Brifysgol Agored i ddarparu amgylchedd diogel i oedolion sy'n agored i niwed, yn 

cynnwys meithrin cydberthynas amhriodol a/neu gam-fanteisio’n rhywiol. Mae hyn 

hefyd yn cynnwys ymddygiad sy'n gyfystyr â bwlio neu aflonyddu.  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/code-of-practice-student-discipline
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c) ymddygiad sy'n cynnwys camddefnyddio neu gam-drin cyfarpar, deunyddiau neu 

wasanaethau y mae'r Brifysgol Agored wedi'u darparu i fyfyrwyr, yn cynnwys: 

i) ymddygiad sy'n mynd yn groes i gyfarwyddiadau mewn perthynas â 

defnyddio'r cyfarpar hwn neu'r deunyddiau neu'r gwasanaethau hyn 

ii) ymddygiad sy'n mynd yn groes i gytundeb trwyddedu meddalwedd a 

lofnodwyd gan y myfyriwr. 

iii) ymddygiad sy'n cynnwys defnydd anawdurdodedig o adnoddau cyfrifiadura 

neu rwydwaith Y Brifysgol Agored 

iv) cam-drin hawlfraint: mae hyn yn cynnwys unrhyw achos o dorri neu fynd yn 

groes i hawlfraint neu drwydded, p'un a yw'n eiddo i'r Brifysgol Agored neu 

wedi'i reoli/rheoli ganddi neu gan drydydd parti, drwy gopïo, dosbarthu neu 

gynnig gwerthu modiwl neu ddeunyddiau asesu, ond heb fod yn gyfyngedig 

iddynt 

v) ymddygiad ar safleoedd a ddarperir gan sefydliad arall at ddefnydd 

myfyrwyr Y Brifysgol Agored sy'n torri rheoliadau'r sefydliad hwnnw, yn 

cynnwys materion iechyd a diogelwch. Mae'r safleoedd hyn yn cynnwys 

unrhyw safleoedd a ddefnyddir ar gyfer tiwtorial, ysgol breswyl neu ysgol 

undydd, neu fel canolfan astudio neu arholi, neu fel lleoliad ar gyfer 

seremoni raddio. Maent hefyd yn cynnwys unrhyw lyfrgell, labordy, 

cyfleuster ymchwil neu gyfleuster arall 

Oedolyn sy'n Agored i Niwed neu'n cael ei Amddiffyn 

Oedolyn sy'n agored i niwed yw unigolyn 18 oed neu drosodd (neu 16 oed yn yr Alban ac y 

cyfeirir ato fel “oedolyn sy'n cael ei amddiffyn”) y mae angen gwasanaethau arno oherwydd 

anabledd meddyliol neu anabledd arall, oedran neu salwch, neu y gall fod angen 

gwasanaethau o'r fath arno, ac na all, neu na all o bosibl, gymryd gofal ohono'i hun nac 

amddiffyn ei hun rhag niwed, camdriniaeth neu gam-fanteisio sylweddol, yn cynnwys cael ei 

dynnu i mewn i derfysgaeth. 
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Eglurhad pellach 
I gael canllawiau penodol ar y ffordd y gall y polisi hwn fod yn berthnasol i'ch amgylchiadau 

personol, cysylltwch â'ch Tîm Cymorth Myfyrwyr drwy StudentHome. Ar gyfer myfyrwyr 

Ymchwil Ôl-raddedig, cysylltwch â'r Tîm Graddau Ymchwil drwy  

research-degrees-office@open.ac.uk. Mae'r aelodau hyn o'r staff wedi'u hyfforddi'n benodol i 

gynghori ar y gwaith o roi'r polisi hwn ar waith. 

Os ydych yn astudio fel rhan o Raglen Brentisiaeth a bod angen arweiniad arnoch, cyfeiriwch 

at Atodiad A, os ydych yn astudio tuag at un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored, 

cyfeiriwch at Atodiad B, neu os ydych yn astudio tuag at TAR yng Nghymru, cyfeiriwch at 

Atodiad C, ac os ydych yn astudio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol, cyfeiriwch at  

Atodiad D. 

Fformat amgen 
Os bydd angen y ddogfen hon arnoch mewn fformat amgen, cysylltwch â'r Tîm Cymorth 

Myfyrwyr drwy Cysylltu â ni  (ffoniwch +44 (0)300 303 5303), neu drwy StudentHome os 

ydych yn un o fyfyrwyr presennol Y Brifysgol Agored. 

Ar gyfer ceisiadau sy'n ymwneud â pholisïau i fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig, cysylltwch â'r 

Tîm Graddau Ymchwil drwy research-degrees-office@open.ac.uk. 

  

https://msds.open.ac.uk/students/
mailto:research-degrees-office@open.ac.uk
http://www.open.ac.uk/contact/
https://msds.open.ac.uk/students/
mailto:research-degrees-office@open.ac.uk
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Atodiad A: Prentisiaethau 
Ar gyfer dysgwyr sy'n astudio ar gyfer un o gymwysterau'r Brifysgol Agored fel rhan o Raglen 

Brentisiaeth 

1. Cysylltu â ni 

Cysylltwch â Rheolwr Cyflwyno'r Rhaglen Brentisiaeth (APDM) neu gyswllt cyfatebol i gael 

cymorth mewn perthynas â'r canlynol: 

• unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol neu feddyliol 

• help i ddeall y polisi hwn 

• gwybodaeth am b'un a yw'r polisi hwn neu'r polisi Addasrwydd i Ymarfer yn gymwys 

i chi 

• seibiannau dysgu 

2 Cam 2 – Pryderon Parhaus 

2.1 Os caiff eich achos ei atgyfeirio at Gam 2, caiff eich Cyflogwr ei hysbysu. 

2.2 Bydd eich APDM yn trafod unrhyw effaith y mae'r materion sy'n gysylltiedig â'ch lles 

corfforol neu feddyliol yn ei chael ar eich cynnydd academaidd gyda'ch Cyflogwr. 

2.3 Gwahoddir eich Cyflogwr i fynychu'r cyfarfod ffurfiol er mwyn  archwilio effaith eich 

ymddygiad arnoch chi a/neu gymuned Y Brifysgol Agored a chytuno ar Gynllun 

Gweithredu. 

  

https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
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Atodiad B: Microgymwysterau'r Brifysgol Agored 
ar FutureLearn 
Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio tuag at un o Ficrogymwysterau'r Brifysgol Agored ar 

FutureLearn; 

1. Cysylltu â ni: 

Cyfeiriwch at y wybodaeth a ddangosir ar wefan FutureLearn neu anfonwch e-bost i 

support@futurelearn.com i gael cymorth mewn perthynas â'r canlynol: 

• unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol neu feddyliol 

• help i ddeall y polisi hwn 

• gwybodaeth am b'un a yw'r polisi hwn neu'r polisi Addasrwydd i Ymarfer yn gymwys 

i chi 

  

https://www.futurelearn.com/
mailto:support@futurelearn.com
https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
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Atodiad C: TAR (Cymru) 
Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio tuag at TAR yng Nghymru 

1. Cysylltu â ni: 

Cysylltwch â Thîm TAR ar 029 2047 1170 neu anfonwch e-bost i Wales-PGCE@open.ac.uk 

neu TAR-Cymru@open.ac.uk i gael cymorth mewn perthynas â'r canlynol: 

• unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol neu feddyliol 

• help i ddeall y polisi hwn 

• gwybodaeth am b'un a yw'r polisi hwn neu'r polisi Addasrwydd i Ymarfer yn gymwys 

i chi 

• tynnu'n ôl, gohirio neu seibiannau astudio 

2. Myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru: 

• Gallwch siarad â chynghorydd cymorth myfyrwyr yn Gymraeg drwy ffonio 029 2047 

1170 

3. Cam 2 – Pryderon Parhaus 

3.1 Os caiff eich achos ei atgyfeirio at Gam 2, caiff eich Ysgol Gyflogi ei hysbysu 

3.2 Bydd eich Mentor yn trafod unrhyw effaith y mae'r materion sy'n gysylltiedig â'ch lles 

corfforol neu feddyliol yn ei chael ar eich cynnydd academaidd gyda'ch Ysgol 

Gyflogi 

3.3 Gwahoddir aelod o staff eich Ysgol Gyflogi i fynychu'r cyfarfod ffurfiol er mwyn 

archwilio effaith eich ymddygiad arnoch chi a/neu fyfyrwyr a staff Y Brifysgol Agored 

a chytuno ar Gynllun Gweithredu. 

  

mailto:Wales-PGCE@open.ac.uk
mailto:TAR-Cymru@open.ac.uk
https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
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Atodiad D: Cymwysterau Galwedigaethol 
Ar gyfer dysgwyr sy'n astudio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol 

1. Cysylltu â ni 

Cysylltwch â'r Ganolfan Asesu Cymwysterau Galwedigaethol ar 01908 653774 neu dros e-

bost ar vq-enquiries@open.ac.uk i gael cymorth menw perthynas â'r canlynol: 

• unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol neu feddyliol 

• help i ddeall y polisi hwn 

• gwybodaeth am b'un a yw'r polisi hwn neu'r polisi Addasrwydd i Ymarfer yn gymwys 

i chi 

• tynnu'n ôl, gohirio neu Newid Eich Cynlluniau Astudio 

2. Cam 2 – Pryderon Parhaus 

2.1 Os caiff eich achos ei atgyfeirio at Gam 2, caiff eich Cyflogwr ei hysbysu. 

2.2 Bydd tîm y Ganolfan Asesu Cymwysterau Galwedigaethol yn trafod unrhyw effaith y 

mae'r materion sy'n gysylltiedig â'ch lles corfforol neu feddyliol yn ei chael ar eich 

cynnydd academaidd gyda'ch Cyflogwr. 

2.3 Gwahoddir eich Cyflogwr i fynychu'r cyfarfod ffurfiol er mwyn  archwilio effaith eich 

ymddygiad arnoch chi a/neu gymuned Y Brifysgol Agored a chytuno ar Gynllun 

Gweithredu. 

  

mailto:vq-enquiries@open.ac.uk
https://help.open.ac.uk/documents/policies/fitness-to-practise
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Atodiad E 

Cynllun Gweithredu Enghreifftiol (Safon ar gyfer myfyrwyr a addysgir a 

myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig) 
Enw'r myfyriwr: 

Dynodydd personol: 

Enw'r aelod o'r staff: 

Teitl yr aelod o'r staff: 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dull sgwrsio (dewiswch un): 

Dros y ffôn: 

Wyneb yn wyneb: 

Ar-lein: 

Crynodeb o natur y pryderon (a drafodwyd â'r myfyriwr): 

Esboniad y myfyriwr am ei ymddygiad: 
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Y camau y mae angen eu cymryd i ddatrys y mater: 

Disgwyliadau i'r myfyriwr eu bodloni: 

Camau i'w cymryd gan y myfyriwr, ac erbyn pryd: 

Cymorth, os o gwbl, i'w roi ar waith er mwyn helpu'r myfyriwr i gadw at yr uchod: 

Camau i'w cymryd gan staff Y Brifysgol Agored (enw) a'r dyddiad ar gyfer eu cyflawni: 

Canlyniadau methu â chadw at y Cynllun Gweithredu: 

Dyddiad adolygu: 
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Atodiad F 

Cynllun Gweithredu Enghreifftiol (Prentisiaid, dysgwyr Cymwysterau 

Galwedigaethol a myfyrwyr TAR (Cymru)) 
Enw'r myfyriwr: 

Dynodydd personol: 

Enw'r aelod o'r staff: 

Teitl yr aelod o'r staff: 

Sefydliad cyflogi: 

Enw aelod o staff y cyflogwr: 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dull sgwrsio (dewiswch un): 

Dros y ffôn: 

Wyneb yn wyneb: 

Ar-lein: 

Crynodeb o natur y pryderon (a drafodwyd â'r myfyriwr): 
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Esboniad y myfyriwr am ei ymddygiad: 

Sylwadau'r cyflogwr: 

Pa gamau y mae angen eu cymryd i ddatrys y pryderon: 

Disgwyliadau i'r myfyriwr eu bodloni: 

Camau i'w cymryd gan y myfyriwr, ac erbyn pryd: 

Cymorth, os o gwbl, i'w roi ar waith gan Y Brifysgol Agored er mwyn helpu'r myfyriwr i gadw 

Camau i'w cymryd gan staff Y Brifysgol Agored (enw) a'r dyddiad ar gyfer eu cyflawni: 
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Cymorth, os o gwbl, i'w roi ar waith gan y Cyflogwr: 

Camau i'w cymryd gan y Cyflogwr a'r dyddiad ar gyfer cyflawni hyn: 

Canlyniadau methu â chadw at y Cynllun Gweithredu: 

Dyddiad adolygu: 
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