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          Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd a Phrifysgol Caerdyd
d yn 

gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau bod Llais y 

Myfyrwyr yn cael ei glywed a’i gymryd o ddifri ar lefel mynediad. 

Byddwch yn chwarae rhan hanfodol yn hyn trwy weithio gyda’r Brifysgol, 

mynychu eich Paneli Staff Myfyrwyr a chyfathrebu gyda Undeb y Myfyrwyr 

am faterion academaidd. 

Mae tîm Llais y Myfyrwyr wedi creu taflen Nodau Cynrychiolydd er mwyn 

sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau sydd gennych fel Cynrychiolydd 

Myfyriwr Academaidd. 
Dyma’r pum categori sydd wedi’u cynnwys: 

•	 Paratoi am y rôl  
•	 Dyletswyddau’r rôl 
•	 Ymgysylltu
•	 Cyfathrebu
•	 Adlewyrchu/Adborth

Bydd disgwyl i chi gyflawni a rhoi tystiolaeth o leiaf un nod o bob categori er 

mwyn cyflawni eich tystysgrif Cynrychiolydd A
cademaidd.

Mae angen danfon yr holl dystiolaeth at studentreps@caerdydd.ac.uk 



Paratoi Ar Gyfer Eich rôl DyletswyDdau’r rôl ymgysylltu Cyfathrebu Adlewyrchu/Adborth
Mynychu hyfforddiant
Dylai pob ysgol gael hyfforddiant cynrychiolydd sy’n benodol 
i’w cwrs, dan arweiniad Undeb y Myfyrwyr. Mae hwn yn gyfle 
gwych i chi ddysgu am eich rôl, gofyn cwestiynau a chwrdd â 
chynrychiolwyr cyrsiau eraill.

LLawLyfr cynrychioLwr
Mae’r llawlyfr cynrychiolwyr wedi’i lenwi â gwybodaeth 
bwysig a all eich helpu yn eich rôl. Mae’r ddogfen yn cynnwys 
dyddiadau allweddol, yn argymell cyfarfodydd y dylech eu 
mynychu ac yn nodi’r cyfleoedd sydd ar gael i chi yn eich rôl.

hyfforddiant ar-Lein*
Ar gyfer yr holl Gynrychiolwyr hynny sy’n dychwelyd i’w rôl 
cynrychiolydd byddwn yn creu hyfforddiant ar-lein. Byddai’n 
fuddiol i chi fynychu hyfforddiant drwy berson i ddal fyny 
â newidiadau o fewn eich ysgol. Ond os ydych wedi dewis 
peidio â mynychu hyfforddiant mae’n hanfodol i chi loywi eich 
sgiliau Cynrychiolydd trwy ymgymryd â hyfforddiant ar-lein. 

Mynychu sesiwn hyfforddi datbLygiad 
sgiLiau
Mae Gwasanaethau Datblygu Sgiliau (GDS) yn cynnig 
rhaglenni hyfforddiant ar gyfer holl gynrychiolwyr i 
gyfoethogi eu CV a helpu Datblygiad Personol, mae hyn 
yn cynnwys dosbarthiadau arweinyddiaeth, rheoli amser a 
sgiliau cyflwyno.

darLLen ddogfennau cynrychioLydd 
(siarter, acM, croeso i gaerdydd)
Mae amrywiaeth o wybodaeth ar gyfer Cynrychiolwyr ar gael 
er mwyn darganfod mwy yngl n â beth mae myfyrwyr yn 
yr ysgol yn ei feddwl o’r cwrs. Cymerwch olwg ar Siarter y 
Myfyrwyr, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014/15, Croeso 
i Gaerdydd, Astudio yng Nghaerdydd er mwyn cael gwell 
syniad o’r hyn y mae myfyrwyr Caerdydd yn ei feddwl.

cyfarfod eich cydLynydd cynrychioLydd 
Myfyrwyr (ccM)
Eich Cydlynydd Cynrychiolydd Myfyrwyr yw’ch pwynt cyswllt 
o fewn yr ysgol. Byddai cyfarfod â nhw yn eich helpu yn eich 
rôl i ddarganfod mwy am yr ysgol a beth sydd wedi cael ei 
drafod yn y Panel Staff Myfyrwyr o’r blaen.

Mynychu o Leiaf 2 PaneL staff 
Myfyrwyr
Un o rannau pwysicaf eich rôl yw i fynychu cyfarfodydd panel 
myfyrwyr. Dyma’ch cyfle i roi adborth i uwch aelodau staff 
eich ysgol ar faterion y mae’r myfyrwyr wedi’u codi.

fforyMau coLeg**
Ar gyfer Cadeiryddion yn unig neu eu henwebion. Dylai 
holl Gadeiryddion y tri Coleg mynychu eu fforymau Coleg 
perthnasol. Mae hyn yn gyfle i chi ddarganfod materion ar 
draws y Coleg. Ar gyfer myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig.

Mynychu’r ccb
Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfle gwych i chi 
ddarganfod beth mae’r myfyrwyr yn siarad am ac i gymryd 
rhan yn y drafodaeth. Mae dros 600 o fyfyrwyr yn mynychu’r 
cyfarfod gan gynnwys aelodau o gymdeithasau a chlybiau 
chwaraeon, gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan fyfyrwyr 
a cynrychiolwyr academaidd myfyrwyr. Mae myfyrwyr yn 
pleidleisio ar bolisïau a fydd yn effeithio corff myfyrwyr 
ehangach.

Mynychu a/neu cyfLwyno cynnig yn 
senedd Myfyrwyr
Mae Senedd Myfyrwyr yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn 
i basio polisi sy’n effeithio ar gymuned myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd. Mae hyn yn gwasanaethu fel cyfle gwych i basio 
polisi sy’n seiliedig ar faterion academaidd a helpu’r Undeb i 
wneud penderfyniadau. 

trefnu cyfarfod â LLais Myfyrwyr
Wedi’i leoli yn Undeb y Myfyrwyr, mae gan Tîm Llais 
Myfyrwyr ddiddordeb yn gwybod sut mae’ch blwyddyn yn 
mynd. Gallwch ddod i sgwrsio â nhw ar unrhyw adeg yn 
ystod y flwyddyn i drafod syniadau neu chael cymorth a 
chyngor am eich rôl yn ogystal â darganfod mwy am yr holl 
gyfleoedd sydd ar gael i gynrychiolwyr.

gwneud cais aM swyddogion 
gweithredoL addysg/oL-raddedig/
Mynydd bychan - Mae Is Lywydd Addysg, Parc y Mynydd 
Bychan a myfyrwyr Ol-raddedig yn chwilio am grwpiau o fyfyrwyr 
brwdfrydig i fod ar eu Pwyllgorau Gwaith. Bydd y pwyllgorau 
yn seinffwrdd i’r Swyddog. Mae yna hefyd le i ymgyrchu gyda’r 
Swyddogion Etholedig ar faterion megis Wythnos Siarad. Mae’r 
Pwyllgorau ar agor i holl fyfyrwyr, nid Cynrychiolwyr Academaidd 
Myfyrwyr yn unig. Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

gwirfoddoLi gyda wythnos siarad
Ymgyrch blynyddol sy’n cael ei gynnal gan Undeb y Myfyrwyr 
i gasglu adborth gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw 
Wythnos Siarad. Gallwch gymryd rhan drwy gael stondin 
neu gwirfoddoli ar gyfer digwyddiad Undeb y Myfyrwyr. I 
ddarganfod mwy ewch i cardiffstudents.com/studentvoice 
neu gallwch gysylltu â’ch Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr 
ar studentreps@Caerdydd.ac.uk.

cyfLwyno enwebiad cynrychioLydd y Mis 
(hyd at 300 o eiriau)
Llenwi ffurflen enwebu i hyrwyddo gwaith gwych yr ydych 
chi neu gynrychiolydd arall yn ei wneud o fewn eich Ysgol. 
Bydd Cynrychiolydd y Mis yn cael eu dewis gan Dîm Llais y 
Myfyrwyr. Bydd yr enillydd yn cael eu hyrwyddo ar gylchlythyr 
Cynrychiolwyr a chyfryngau cymdeithasol. Bydd yr enillydd y 
derbyn gwobr bach a bydd eu henwebiad yn cael ei roi ar gyfer 
Gwobr Cefnogi Bywyd Myfyrwyr.

cofrestru i’w PwLL cynrychioLwyr
Rhestr e-bostio yw’r Pwll Cynrychiolwyr. Bydd Tîm Llais y 
Myfyrwyr yn cysylltu gyda chyfleoedd sy’n digwydd ar draws 
y Brifysgol. Efallai bydd angen mwy o fyfyrwyr ar gyfer 
Chymeradwyo Rhaglen, proses Adolygiad a Mwyhad Blynyddol, 
Adolygiad Cyfnodol neu Wythnos Siarad. Gallwch fod yn rhan 
o fyfyrwyr i wneud yn siwr fod Cynrychiolaeth Academaidd 
Myfyrwyr yn holl feysydd allweddol gwneud penderfyniadau 
y Brifysgol. I gofrestru e-bostiwch studentreps@cardiff.ac.uk 
gyda’r testun ‘Ymuno â’r Pwll Cynrychiolwyr’

siarad Mewn darLithoedd
Mae mynd i siarad gyda’r myfyrwyr mewn darlithoedd 
yn ffordd dda o gyfathrebu gyda gr p mawr o fyfyrwyr. 
Sicrhewch fod y myfyrwyr yn adnabod eich wyneb fel eu bod 
yn gwybod pwy i siarad â am syniadau, barn a phroblemau yn 
ymwneud â’r cwrs.

tystioLaeth cau’r ddoLen adborth
Rydym bob amser yn awyddus i glywed am eich enillion – 
waeth pa mor fawr neu fach. Gwnewch yn si r eich bod yn 
dweud wrth eich cyd-fyfyrwyr. Os yw pwynt yr ydych wedi’i 
godi yn y Panel Staff Myfyrwyr wedi cael ei gweithredu 
rhowch wybod i’r myfyrwyr – gelwir hyn yn cau’r ddolen 
adborth. Gellir roi gwybod am eich enillion yng nghofnodion 
Panel Staff Myfyrwyr neu drwy gyfathrebu dros e-byst gyda 
staff yr Ysgol.

cyfathrebu â’ch cyMdeithasau yn 
seiLiedig ar gwrs
Mae gan y rhan fwyaf o ysgolion gymdeithasau yn seiliedig 
ar gwrs. Mae hyn yn cysylltu trafodaeth academaidd gyda 
phrofiad mwy cymdeithasol. Mae’n gyfle gwych i siarad â 
mwy o fyfyrwyr yn eich ysgol am eu profiadau.

cyfathrebu eLectronig gyda LLais y 
Myfyrwyr (yMateb i e-bost)
Gallwch ofyn i’ch SRC i’ch helpu i ddanfon neges e-bost torfol 
i fyfyrwyr eich ysgol. Yn y gorffennol mae Cynrychiolwyr wedi 
danfon arolygon, holiaduron a chylchlythyrau.

aroLwg cynrychioLydd Myfyrwyr
Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, byddwch yn derbyn 
e-bost o Undeb y Myfyrwyr yn gofyn i chi lenwi’r Arolwg 
Cynrychiolydd Myfyrwyr. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddweud 
wrthym sut mae’r flwyddyn wedi mynd a os oes angen 
gwneud unrhyw welliannau.

fy Mhrofiad
Dywedwch wrthym am eich gwaith y flwyddyn hon a sut y 
mae pethau wedi mynd. Gall hyn fod mor hir ag y dymunwch, 
ond rhaid iddo fod o leiaf 400 gair. Dywedwch wrthym beth 
aeth yn dda, a beth gallai ei wella a sut rydych yn teimlo am 
y flwyddyn. Dylech gynnwys unrhyw brosiectau yr ydych 
wedi’u gweithio arnynt fel Cynrychiolydd ac unrhyw enillion 
yr ydych wedi ei gael yn eich rôl neu fel ysgol.

enwebu rhywun aM wobr cyfoethogi 
bywyd Myfyrwyr
Digwyddiad blynyddol yw Gwobrau Cyfoethogi Bywyd 
Myfyrwyr sy’n cydnabod gwaith caled myfyrwyr a staff. 
Mae’r categorïau’n amrywio o Athro Mwyaf Effeithiol i Aelod 
o Staff mwyaf Ysbrydoledig i Gynrychiolydd Myfyriwr y 
flwyddyn. Rydym am gynyddu proffil y gwobrau a gyda’ch 
cyngor chi gallwn wneud hyn! Gwnewch yn si r eich bod yn 
enwebu person haeddiannol ar gyfer Gwobr eleni!

caeL eich enwebu ar gyfer gwobr 
cyfoethogi bywyd Myfyrwyr
Mae cael eich enwebu ar gyfer Gwobr Cyfoethogi Bywyd 
Myfyrwyr yn profi eich bod wedi gweithio’n galed yn eich 
rôl. Mae yna ddau wobr y gallwch gael eich enwebu ar ei 
gyfer – y cyntaf yw fel Cynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd 
y flwyddyn, a’r ail yw’r Rhôl Anrhydedd sy’n cydnabod 
myfyrwyr sydd yn cyfrannu ar prosiectau lleol neu prosiectau 
gwirfoddoli ar ben eu gradd.

tystioLaeth o greu agenda PaneL staff 
Myfyrwyr **
Mae’n ddyletswydd ar y Cadeirydd a’r Ysgrifenyddion i 
deipio’r agenda a’i ddanfon i’r rheini fydd yn bresennol yn y 
Panel Staff Myfyrwyr. Dylai’r rhai sy’n mynychu gael cyfle i 
ychwanegu eitemau agenda i fewn. Felly, dylai’r agenda gael 
ei roi at ei gilydd tua wythnos cyn y cyfarfod fel y gall unrhyw 
ddiweddariadau gael eu hychwanegu.

cyLchredeg cofnodion PaneL staff 
Myfyrwyr **
Mae’n ddyletswydd ar y Cadeirydd a’r Ysgrifennydd 
ysgrifennu’r cofnodion a’i ddanfon i bawb a oedd yn bresennol 
yn y Panel Staff Myfyrwyr. Rhaid i hyn gael ei wneud o fewn 
pythefnos i’r cyfarfod.
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*Dim ond Cynrychiolwyr sy’n dychwelyd a myfyrwyr ar leoliad gwaith sy’n gallu defnyddio’r cyfleuster hwn. / ** Dim ond Cadeiryddion (neu eu enwebau) Staff Paneli Myfyrwyr sy’n gallu mynychu  / ***Ond yn berthnasol i Gynrychiolwyr Ôl-raddedig Ymchwil

Mynychu hyfforddiant cadeirydd ac 
ysgrifennydd **
Mynychu’r sesiwn i ddysgu sut i gadeirio sesiwn a pha sgiliau 
sydd angen arnoch i fod yn Ysgrifennydd effeithiol.
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Mynychu’r cynhadLedd cynrychioLwyr 
acadeMaidd Myfyrwyr
Yn ystod Wythnos Siarad mae Undeb Myfyrwyr yn cynnal 
cynhadledd Cynrychiolydd. Dyma gyfle i chi ddysgu 
gymhwyso eich profiad fel cynrychiolydd ar gyfer eich 
cyfleon cyflogaeth yn y dyfodol. Mae hefyd yn gyfle i roi 
adborth am eich rôl hyd yn hyn a chwrdd â chynrychiolwyr 
eraill.

creu cynLLun cyfryngau cyMdeithasoL 
/ cyfathrebu
Sut rydych yn cyfathrebu a rhyngweithio gyda’ch carfan blwyddyn. 
Pa ffyrdd o gyfathrebu rydych yn defnyddio? Sut rydych yn 
casglu adborth? Rydym am i chi greu cynllun cyfathrebu / 
cyfryngau cymdeithasol. Fydd hyn yn amlinellu sut rydych yn 
bwriadu ymgysylltu gyda’r pobl ar eich cwrs. Cyfathrebwch â 
Chynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr eraill, gwnewch iddyn nhw 
feddwl am su ty gallwch wella cyfathrebu ar draws eich cwrs.

casgLu adborth gan eich cyfoedion
Mae’n bwysig eich bod yn mynd i gyfarfod myfyrwyr sydd 
yn astudio ar eich cwrs. Mae hyn yn cynnwys siarad gyda 
myfyrwyr cyn darlithoedd a seminarau. Gallwch gasglu 
adborth gan myfyrwyr yn y llyfrgelloedd ac ar draws y 
campws. Gallwch sefydlu grwpiau Facebook a sgwrsio gyda 
myfyrwyr ar rheini. 

fforwM oL-raddedig yMchwiL***
Cyfarfod agored i holl Gynrychiolwyr Ol-raddedug Ymchwil 
i drafod materion academaidd. Is Lywydd Myfyrwyr Ol-
raddedig yw cadeirydd y fforwm.

rhedwch i fod yn swyddog ethoLedig
Bob mis Chwefror mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ethol 
saith swyddog etholedig llawn amser. Mae’r swyddi yma’n 
swyddi cyflogedig ac yn cychwyn ddiwedd Mehefin. Bydd deiliaid 
y swydd yn cynrychioli barn myfyrwyr i Brifysgol Caerdydd ac 
Undeb y Myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae nifer o Gynrychiolwyr 
Academaidd Myfyrwyr wedi ceisio am swyddi Is Lywydd Addysg, 
Is Lywydd Parc y Mynydd Bychan ac Is Lywydd Myfyrwyr Ôl-
raddedig. Mae’n gyfle gwych i chi gymryd rhan. 


