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Rydych chi'n lais pwerus o fewn corfforaeth myfyrwr yn cynrychioli barn i’r Brifysgol a Undeb y 
Myfyrwyr ac rydw i’n gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli newid mawr o fewn eich rôl.

Rydw i mor gyffrous i weithio gyda chi i gyd ac i wylio eich datblygiad wrth i chi ymgymryd â'n  
hyfforddiant. Byddwch yn gweithio gyda'ch gilydd ar y cyd fel 1000 o Gynrychiolwyr Academaidd dros 
raglenni, ysgolion a cholegau. Gyda’n gilydd fe fyddwn yn rhannu’r agweddau rhagorol eich cyrsiau yn 
ogystal â  agweddau y gellir eu gwella.

Os ydych chi'n gynrychiolydd sy'n dychwelyd, rwy'n gobeithio y bydd y llawlyfr hwn yn eich atgoffa o'r 
holl sgiliau anhygoel rydych chi wedi eu datblygu yn barod (ac yn cyflwyno o awgrymaidau a syniadau  
ynglŷn â ymgysylltu gyda'r rhai rydych chi'n eu cynrychioli). Os ydych chi'n newydd - croeso cynnes i'r 
tîm! Bydd y llawlyfr hwn yn amlygu yr hyn a ddysgoch yn eich hyfforddiant.
 
Mae Tîm Llais y Myfyrwyr a finnau yma bob cam o'r ffordd i'ch helpu chi a phob myfyriwr arall gael eich 
clywed ar bob lefel yn y Brifysgol.
 
Gwnewch y mwyaf o'ch amser, ni fedraf aros i weld beth allwch chi gyflawni.

Cyflwyniad gan eich Is-lywydd  
Addysg, Jackie Yip

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch iawn o'r bartneriaeth gref sydd ganddo gyda chorff y myfyrwyr. Mae 
gennym draddodiad hir o gynrychioli myfyrwyr yn y Brifysgol, fel un o'r ffyrdd rydym yn gweithio 
gyda myfyrwyr a drostynt. Mae'r system Gynrychiolaeth Academaidd yn golygu bod modd i fyfyrwyr 
ar bob rhaglen ym mhob ysgol gael dweud sut mae modd gwella eu haddysg a'u profiad ehangach 
o fod yn fyfyrwyr. Rydym am i’n myfyrwyr gael y profiad gorau posib ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae 
Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn helpu i sicrhau bod gennym ni ddylanwad cryf ar y pethau sy'n gweithio'n 
dda a'r pethau y mae angen eu gwella. Mae bod yn 'gynrychiolydd' yn golygu bod gennych chi gyfle i 
weithio gyda'ch cyfoedion a’u cynrychioli, yn ogystal â gwella'ch sgiliau a datblygu eich rhwydweithiau. 
Croeso i'r tîm.

Cyflwyniad gan Amanda Coffey, Dirprwy 
Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a 
Safonnau Academaidd
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Eich t îm Llais Myfyrwyr
Llongyfarchiadau ar fod yn Gynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr! Undeb y Myfyrwyr yw cartref llais 
y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ac rydyn ni yma i'ch cefnogi chi a'ch buddiannau academaidd. 
Ers 2014 mae Tîm Llais y Myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi rheoli strwythur 
Cynrychiolaeth Academaidd Myfyrwyr. Mae ein tîm yn bodoli i recriwtio, cefnogi a gwobrwyo 
cynrychiolwyr academaidd ar draws y Brifysgol.

Fel adran, rydyn ni'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau o gynrychiolaeth academaidd, 
democratiaeth, polisïau ac ymgyrchoedd. Mae'r hyfforddiant a ddarparir i chi fel cynrychiolydd 
academaidd yn cael ei greu gennyn ni er mwyn eich paratoi chi ar gyfer eich rôl fel cynrychiolydd. 
Rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth gyda Prifysgol Caerdydd i ddadlau achos llais y myfyrwyr ar 
bob lefel a rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gael cyd greu ei profiad myfyrwyr.

Byddwch yn derbyn cylchlythyr gennyn ni unwaith y mis yn eich hysbysu chi yngŷn â digwyddiadau 
a gwybodaeth allweddol a fydd yn bwysig i chi. Rydyn ni wedi ein lleoli ar drydydd llawr  Undeb y 
Myfyrwyr, felly dewch i'n gweld unrhyw bryd! Rydyn ni eisiau clywed gennych chi ac am unrhyw beth 
yr ydych chi angen help gyda.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy:

   StudentReps@Caerdydd.ac.uk

  029020 781 424/ 02920 781 434  

  @cu_studentvoice

  cardiffstudents.com/reps

Eich Cydlynydd Cynrychiolwyr 
Myfyrwyr
Mae'r Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn aelod o staff o'ch ysgol a fydd yn helpu i drefnu y Paneli 
Staff Myfyrwyr, eich cynorthyo chi a lledaenu gwybodaeth bwysig a chyfleoedd gyda chi. 
 

Fy Nghydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr i yw: ______________________________________________



Rôl Cynrychiolydd Academaidd
Fel Cynrychiolydd Academaidd eich rôl yw cynrychioli barn y myfyrwyr a gweithredu fel llais 
drostynt ar faterion neu syniadau academaidd neu yn ymwneud â'u cwrs. Mae angen i chi fynychu 
Hyfforddiant Chynrychiolaeth Academaidd a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr, mynychu eich 
cyfarfodydd PSM a chyflwyno eich hun a bod ar gael i'r myfyrwyr rydych chi'n eu cynrychioli. 
Byddwch yn casglu adborth cadarnhaol a beirinadaeth adeiladol gan eich cyd-fyfyrwyr i rannu 
gyda'ch ysgol a'ch coleg, yn hysbysu myfyrwyr ar y dylanwad mae llais y myfyrwyr wedi ei gael a sut 
y mae wedi arwain at welliannau yn eich hysgol.

Gwerthoedd Undeb Myfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd
Arweinyddiaeth Myfyrwyr - Rydych chi'n arweinydd ac yn cael cymorth gan Undeb y Myfyrwyr. 
Rydyn ni yma i ddarparu hyfforddiant ac arweiniad.

Cynhwysiant - Mae disgwyl i bob cynrychiolydd ymwneud â phawb maen nhw'n eu cynrychioli.

Partneriaeth - Mae'r Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a'r Cynrychiolwyr i gyd yn gweithio mewn 
partneriaeth i wneud profiad Prifysgol Caerdydd y gorau gall fod.

Arweinyddiaeth - Mae cynrychiolwyr yn grŵp amrywiol o fyfyrwyr a ôl-raddedigion ymchwil sy'n 
gweithio gyda'i gilydd i gael gwared o rwystrau at addysg.

Cyfleoedd Datblygiadol
 

  • Cynhadledd Cynrychiolwyr Academaidd (Tymor yr Hydref a'r Gwanwyn)

• Pwyllgorau Gwaith yr IL Addysg, IL Ôl-raddedig ac IL Parc Y Mynydd Bychan

• Ymgyrch Llais Myfyrwyr (Tachwedd)

• Wythnos Siarad (Chwefror)

• Etholiadau Undeb y Myfyrwyr (Tachwedd a Chwefror)

• Adolygu a Gwella Blynyddol (AGB)

• Adolygiad Cyfnodol

• Prosiectau partneriaeth Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol

• Arloesi prosiect ysgol

• Cael eich enwebu ar gyfer GCBM

Darganfod mwy ynglŷn â chyfleoedd datblygu yma:  
cardiffstudents.com/your-voice/academic-reps/resources Llyfryn Cynrychiolwyr Myfyrwyr Academaidd 18/19  |  5
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Rôl y Cadeirydd
I gadeirio'r cyfarfodydd Panel Staff Myfyrwyr 
(PSM) a bod yn brif pwynt cyswllt yn eich 
ysgol i Dîm Llais y Myfyrwyr a'ch Cydlynydd 
Cynrychiolwyr Myfyrwyr. 

• Mynychu Hyfforddiant y Cadeiryddion

• Cadeirio'r PSM

•  Gweithio mewn partneriaeth gyda Ysgrifennydd 
eich PSM

•  Hyrwyddo ymddygiad proffesiynnol mewn 
cyfarfodydd PSM 

•  Pennu gweithredoedd sy'n codi mewn 
cyfarfodydd PSM

•  Gyda chefnogaeth eich CCM, gosod dyddiad 
eich PSM, yr agenda a gwirio'r munudau gyda'r 
Ysgrifennydd 

•  Gwahodd aelodau staff perthnasol i PSM neu 
weithio gyda'ch CCM i wahodd eraill

•  Mynychu Fforymau Coleg neu enwebu 
cynrychiolydd

• Mynychu'r Bwrdd Astudiaethau. 

I weithio mewn partneriaeth gyda Chadeirydd y 
Panel Staff Myfyrwyr, helpu trefnu cyfarfodydd 
PSM, cymryd munudau, a bod yn brif gyswllt 
i Dîm Llais Myfyrwyr ac eich Cydlynydd 
Cyrychiolwyr Myfyrwyr.  

• Mynychu Hyfforddiant i Ysgrifenyddion

•  Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd PSM a 
chadw at amser 

•  Gweithio mewn partneriaeth gyda Chadeirydd 
eich PSM

•  Hyrwyddo ymddygiad proffesiynnol mewn 
cyfarfodydd PSM

•  Gyda chefnogaeth eich CCM, cyhoeddi 
cofnodion cyn ac wedi cyfarfodydd

•  Sicrhau bod eitem rheolaidd ar yr agenda 
yn  rhoi’r cyfle i roi adborth gan Fforymau’r 
Colegau

• Mynychu'r Bwrdd Astudiaethau

•  Anfon cofnodion i  
StudentReps@Caerdydd.ac.uk o fewn 
pythefnos o gynnal eich PSM

Rôl yr Ysgrifennydd

Mae Byrddau Astudiaethau yn 

gyfarfodydd ffurfiol a gynhelir gan 

eich hysgol i 'sicrhau cydlynniant 

bob mater academaidd a gweinyddol 

yn ymwneud a rhaglenni astudio 

a addysgir'. Mae'r Cadeirydd a'r 

Ysgrifennydd y PSM yn cael eu gwahodd i 

fynychu'r Bwrdd Astudiaethau i ddarparu 

cynrychiolaeth myfyrwyr a throsolwg 

y PSM diweddaraf. Mae'r cyfarfodydd 

hyn yn trafod: Meini Prawf Mynediadau, 

Dulliau Asesu, Cynnwys a Chwricwlwm a 

llawer mwy.
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Paneli Staff Myfyrwyr
Paneli Staff Myfyrwyr (PSM) yw'r prif 
gyfarfodydd a fynychir gan Gynrychiolwyr 
Academaidd Myfyrwyr a staff o fewn eich Ysgol. 
Pwrpas y cyfarfodydd hyn yw i drafod syniadau a 
mannau lle gellir gwella ar eich cwrs a phrofiad 
addysgol yn gyffredinol. Mae disgwyl i chi 
fynychu'r cyfrarfodydd hyn gyda adborth gan 
eich carfan. Bydd y Cynrychiolwyr yn ymgymryd 
â rôl y cadeirydd a’r ysgrifennydd.

Bydd agenda yn ogystal â chofnodion y cyfarfod
blaenorol yn cael eu dosbarthu cyn y PSM. 
Gwnewch yn siwr eich bod chi wedi paratoi ar 
gyfer yr eitemau ar yr agenda. Mewn cyfarfodydd 
dilynol mae'n bwysig eich bod chi'n edrych allan 
am bwyntiau gweithredu, efallai bydd gofyn 
i chi wneud rhywbeth gan y Cadeirydd neu'r 

Ysgrifennydd mewn pryd erbyn y PSM nesaf.

Bydd eich PSM yn cwrdd o leiaf 3 gwaith 
y flwyddyn ac mae'n bwysig eich bod chi'n 
mynychu neu yn anfon eich ymddiheuriadau ac 
adborth drwy e-bost neu gyd-gynrychiolydd os 
nad ydych chi'n medru. 

Oes gen ti syniad neu fater i roi ger bron dy 
PSM?

Ni all rhai materion aros am PSM. Os oes mater 
enbyd mae'n werth codi'r mater gyda aelod 
o staff cyn cyfarfod. Os oes angen cymorth i 
wneud hynny cysylltwch â:  
StudentReps@Caerdydd.ac.uk. 

Mae fy PSM cyntaf ar y ___________________yn___________________________________

Mae fy ail PSM ar  ________________yn__________________________________________

Mae fy nhrydedd PSM ar __________________yn___________________________________

Fy Mhanel Staff Myfyrwyr



Beth yw strwythur colegol 
Prifysgol Caerdydd?
Mae Fforymau Colegau yn cael eu cynnal tair gwaith y flwyddyn gan Undeb y Myfyrwyr. Pwrpas 
y sesiynnau hyn yw i roi cyfle i Gadeiryddion y PSM i godi unrhyw ymholiadau nad ydynt wedi cael 
eu datrys ar lefel ysgol, i aelodau staff uwch yn eu coleg. Mae'r cyfarfodydd hyn yn agored i Is-
raddedigion ac Ôl-raddedigion a Addysgir. Os nad yw'r Cadeirydd yn medru mynychu, mae disgwyl 
iddynt enwebu cynrychiolydd academaidd arall i fynychu.

Aelodaeth Y Fforwm Coleg: 
Cadeiryddion Paneli Staff Myfyrwyr 

Yr Is-lywydd Addysg 

Is-lywydd Parc y Mynydd Bychan (Fforwm 
Coleg GBGB yn unig) 

Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig 

Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad 
Myfyrwyr a Safonnau Academaidd 

Deon y Coleg

 Rheolwr Addysg y Coleg 

Tîm Ymgysylltu Myfyrwyr 

Cynrychiolydd Llyfrgelloedd

Cynrychiolydd TG

Cynrychiolydd Arlwyaeth 

Technegydd Dysgu

Coleg y Gwyddorau 
Biofeddygol a Gwyddorau 

Bywyd (GBGB):

• Biowyddorau (BIOSI)

• Deintyddiaeth (DENTL)

• Gwyddorau Gofal Iechyd 
   (HCARE)

• Meddygaeth (MEDIC)

•  Optometreg a Gwyddorau'r 
Golwg (OPTOM)

•  Fferylliaeth a Gwyddorau 
Fferyllol (PHRMY)

• Seicoleg (PSYCH)

Deoniaid y Coleg:  
Yr Athro Dai John (IR)

dr. Emma Kidd (OR)

Coleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg 

(GFP):

• Pensaerni:aeth (ARCHI)

• Cemeg (CHEMY)

•  Cyfrifiadureg a Gwybodeg 
(COMSC)

•  Gwyddorau'r Ddaear a'r 
Môr (EARTH)

• Peirianneg (ENGIN)

• Mathemateg (MATHS)

• Ffiseg a Seryddiaeth 
  (PHYSX)

Deoniaid y Coleg:  
Dr. Andy Roberts (IR) 
                                 (OR)

Coleg y Celfyddydau, Y 
Dyniaethau a'r Gwyddorau 

Cymdeithasol (CDGC):
• Ysgol Busnes Caerdydd  
  (CARBS)
•  Saesneg, Cyfathrebu ac 

Athroniaeth (ENCAP)
• Dearyddiaeth a Chynllunio  
  (GEOPL)
•  Hanes, Archaeoleg a 

Chrefydd (SHARE)
•  Newyddiaduriaeth, y 

Cyfryngau a Diwylliant 
(JOMEC)

•  Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth 
(LAWPL)

• Ieithoedd Modern (MLANG)
• Cerddoriaeth (MUSIC)
•  Gwyddorau Cymdeithasol 

(SOCSI)
• Y Gymraeg (WELSH)

Deoniaid y Coleg: 
Yr Athro Martin Jephcote (IR)
Yr Athro Martin Kayman (OR)
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I ble mae'r adborth yn mynd?

Myfyrwyr

Fforymau Colegau

Myfyrwyr sy'n Gynrychiolwyr Academaidd

Panel Staff Myfyrwyr (PSM)

Cadeirydd a'r Ysgrifennydd Bwrdd Astudiaethau

Undeb Y Myfyrwyr
Mae'r pwyntiau trafod a gesglir o'r prosesau adborth yn cael eu defnyddio i hysbysu'r 
gweithgareddau a swyddogaethau Undeb y Myfyrwyr canlynol:

• Gwaith Swyddogion Etholedig
• Cyflwyniad Ysgrifenedig Myfyrwyr
• Adroddiadau yr Hydref a'r Gwanwyn
• Prosiectau Partneriaeth Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol  
• Ymgyrchoedd
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Wythnos Siarad
Mae Wythnos Siarad yn ymgyrch a gaiff ei redeg 
gan Undeb y Myfyrwyr bob blwyddyn ym mis 
Chwefror. Pwrpas yr ymgyrch yw casglu adborth 
ar gerdiau Wythnos Siarad, gan fyfyrwyr a 
defnyddio'r adborth hwnnw i hysbysu'r Brifysgol 
ar ffyrdd i wella profiad myfyrwyr.
 
Yn 2018, casglwyd 3,425 o gardiau, sef 7,518
o sylwadau. Y nifer fwyaf erioed. Roedd yr
ymgyrch yn lwyddiant ysgubol diolch i gymorth
ein cynrychiolwyr academaidd, staff yr ysgolion
a gwirfoddolwyr eraill!

Mae'r Tîm  Llais Myfyrwyr yn dadansoddi  data'r 
Wythnos Siarad ac yn darparu adrodiad i'r 
Brifysgol ar bryderon a godwyd gan fyfyrwyr. 
Yn dilyn yr adroddiad hwn, rydyn ni'n gweithio 
gyda'r Brifysgol i roi newidiadau ar waith!

Dyma rai o lwyddiannau Wythnos Siarad hyd yn 
hyn:

• Estynnwyd oriau agor Llyfrgell y Celfyddydau 
ac Astudiaethau Cymdeithasol i 24 awr yn 
ystod y tymor

• Cyfleusterau talu cerdyn digyffwrdd ar gyfer 
gwasanaethau arlwyo’r Brifysgol ar draws y 
campws 

• Cyhoeddir amserlenni arholiadau pythefnos 
ynghynt nag o'r blaen

• Mae'r ddarpariaeth Wi-Fi wedi ei wella ar 
draws y campws

• Polisi Panopto ledled y Brifysgol ar gyfer 
recordio darlithoedd 

Mae'r Wythnos Siarad yn gyfle gwych i chi 
ymgysylltu gyda myfyrwyr eraill a darganfod 
pa newidiadau yr hoffent weld! Fe fyddwn 
yn cysylltu a chi o amgylch yr amser ynglŷn 
â gwirfoddoli a rhedeg yr Wythnos Siarad 
yn eich hysgol. Gallwch ddarganfod yr 
adroddiad Wythnos Siarad diweddaraf yma: 
cardiffstudents.com/your-voice/speak-week 
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Bob blwyddyn ar ddiwedd tymor y Gwanwyn, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal Gwobrau Cyfoethogi 
Bywyd Myfyrwyr i ddathlu cyfraniadau y mae staff a myfyrwyr wedi ei wneud i brofiad Prifysgol 
Caerdydd; yn rhoi cydnabyddiaeth i'r rheini sydd wedi gweithio'n ddi-flino i wella profiad y myfyrwyr.

Bydd Tîm Llais Myfyrwyr yn lansio y GCBM yn nhymor yr Hydref yn y gobaith y gall bob aelod o 
staff a myfyriwr gael y cyfle i gyflwyno (a derbyn) enwedbiad. Yn bwysicach fyth, gallwch CHI ennill 
GCBM am fod yn Gynrychiolydd Academaidd! Os cyrhaeddwch chi'r rhestr fer, bydd hawl gennych chi 
a’r person a wnaeth eich enwebu chi, fynychu’r digwyddiad tei du.

Taz Jones, Cynrychiolydd Academaidd o BIOSI  yn ei 3ydd blwyddyn oedd ennillydd  y Wobr 
Cynrychiolydd y Flwyddyn y llynedd. Dyma beth ddywedodd Taz yngŷn â'r profiad: 

“Derbyn GCBM a chael fy nghydnabod am fy ngwaith yw'r llwyddiant rwy'n fwyaf balch ohono yn 
ystod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd. Y peth 
mwyaf i mi ei gyflawni fel cynrychiolydd oedd rhedeg 
y'r Ŵyl  Cynrychiolwyr BIOSI, digwyddiad  i adeiladu 
tîm, bwyta pitsa a chael trafodaeth a oedd  yn 
agored i bob cynrychiolydd BIOSI. Ynghyd â'r Ŵyl 
Cynrychiolwyr, casglu adborth gan fyfyrwyr ynglŷn  
â'r cyfleusterau argraffu yn yr ysgol a mynd ar 
mater i Fforwm y Coleg ac o ganlyniad bellach mae 
arghraffydd wedi cael ei roi yn yr ysgol.

Mae bod yn gynrychiolydd drwy gydol fy nghyrfa yn 
y Brifysgol wedi datblygu sawl sgil  trosglwyddadwy, 
gan gynnwys cyfathrebu, datrys problemau ac 
arweinyddiaeth. Mae wedi caniatâu i mi gyflawni 
Gwobr Caerdydd a fy Niploma mewn Datblygiad 
Proffesiynnol mewn Arweinyddiaeth. Rydw i wedi 
cael fy nghefnogi yn llawn gan dîm Llais y Myfyrwyr 
yn ystod fy nghyfnod fel cynrychiolydd gyda 
hyfforddiant a chyfarfodydd, yn enwedig yn ystod 
fy Ngŵyl Cynrychiolwyr a phan roeddwn i'n lobio'r 
coleg am argraffydd i BIOSI."

Gwobrwyau Cyfoethogi Bywyd 
Myfyrwyr (GCBM) 
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Bydd ymgymryd â rôl Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr nid yn unig yn eich helpu chi i siapio 
profi ad Prifysgol i fyfyrwyr ond mi fydd hefyd o fudd i'ch CV gan eich darparu chi gyda sgiliau 
cyfl ogadwyedd cydnabyddedig.

Mae 3 lefel gwahanol o archrediad am fod yn gynrychiolydd academaidd:

Tystysgrif Efydd

• Mynychu sesiwn hyfforddi neu drefnu cyfarfod gydag aelod o’r tim Llais Myfyrwyr

• Mynychu 75% o gyfarfodydd eich Panel Staff Myfyrwyr

• Gwirfoddoli yn ystod yr Wythnos Siarad neu’r Ymgyrch Llais Myfyrwyr

• Mynychu’r CCB ym mis Tachwedd neu Gynhadledd y Cynrychiolwyr Academaidd

• Cwblhau arolwg adborth Cynrychiolwyr Academaidd ar ddiwedd y fl wyddyn

• Cyfl wyno enwebiad ar gyfer y GCBM

Sgiliau a ddatblygwyd: Cyfathrebu, gwenud penderfyniadau, a sgiliau cyfl wyno.

Tystysgrif Arian

• Cwblhau'r lefel Efydd i gyd

• Gwirfoddoli yn ystod yr Wythnos Siarad

• Mynychu Cynhadledd Hydref neu Wanwyn y Cynrychiolwyr Academaidd

 Sgiliau a ddatblygwyd: Sgiliau pwyllgor, proffesiynoldeb a datrys problemau.

Tystysgrif Aur

• Cwblhau pob lefel Efydd ac Arian

• Mynychu’r CCB ym mis Tachwedd a Chynhadledd y Cynrychiolwyr Academaidd

• Mynychu cyfarfod ar lefel y Brifysgol e.e. grŵp partneriaeth, cymeradwyo rhaglenni, AGB, 
grŵp ffocws

• Tystiolaeth o weithio gyda chymdeithas sy’n seiliedig ar gwrs (os oes un gennych)

• Cyfrannu at drefnu ymgyrch/prosiect/sosial

• Cael eich enwebu am GCBM gan eich cyfoedion neu aelod o staff

Sgiliau a ddatblygwyd: Arweinyddiaeth, gwaith tîm, a siarad cyhoeddus.

Gallwch ddatblygu’r holl sgiliau hyn ymhellach trwy fynychu sesiynau gan y 
Gwasanaeth Datblygu Sgiliau ar Ail Lawr Undeb y Myfyrwyr ar Blas y Parc. 
Cewch amrywiaeth o gyrsiau a diplomau sydd wedi’u hardystio’n fewnol ac 
yn allanol i ddewis o’u plith gan gynnwys; sgiliau cyfl wyno, negodi, sesiynau 
briffi o tîm a mwy.

Gallwch hefyd gofnodi eich holl oriau gwirfoddoli fel cynrychiolydd gyda 
Gwirfoddoli Caerdydd i gael gwobr gwirfoddoli. Ewch i’w swyddfeydd ar Ail 
Lawr Undeb y Myfyrwyr.

Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth

Cardiff Volunteering
Gwirfoddoli Caerdydd
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Ar draws y Brifysgol gyfan mae llawer o brosesau ffurfi ol sy'n dod o dan gylch gorchwyl sicrhau a 
gwella ansawdd. Mae'r Brifysgol yn cael ei harwain yr ASA (Asiantaeth Sicrhau Ansawdd) i sicrhau 
bod y rhaglenni astudio ym Mhrifysgol Caerdydd o'r safon uchaf bosibl. 

Mae'r prosesau hyn yn cynnwys:

• Grwpiau Partneriaeth Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol  – menter newydd a ddechreuwyd yn 
2017/18 o ganlyniad i gyfl wyniad ysgrifenedig gan fyfyrwyr yn 2017. Gweithgorau yw’r rhain sy’n 
bwriadu gwella profi ad myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae’n bosib y bydd gofyn i chi fod yn rhan o 
gynrychiolaeth y myfyrwyr ar y grwpiau hyn. 

• Adolygu a Gwella Blynyddol (AGB) – sy’n casglu adborth myfyrwyr, canlyniadau’r ACF, cofnodion 
PSM, ffi gurau recriwtio, data cynnydd a nifer y myfyrwyr IR, ÔRA & ÔRY – bydd y rhain yn cael eu 
hadolygu gan staff a myfyrwyr ac argymhellion gan y panel.

• Adolygiad Cyfnodol (AC) – adolygiad eang o bob rhaglen o fewn ysgol, sy’n gwerthuso eu cyfeiriad 
strategol ac yn myfyrio ar brofi adau eu myfyrwyr. Mae hyn yn digwydd yn gyson ym mhob ysgol 
bob pum mlynedd.

• Paneli Cymeradwyo Rhaglenni – cyfarfodydd i gymeradwyo rhaglenni newydd sy’n cael eu 
cyfl wyno mewn Ysgol Academaidd, neu newidiadau i raglenni presennol. 

Siarter Y Myfyrwyr
Mae Siarter Myfyrwyr yn diffi nio rolau a chyfrifoldebau myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol. 
Mae ein Siarter yn rhoi gwybod i chi am yr hyn gallwch chi ei ddisgwyl oddi wrth y Brifysgol ac Undeb 
y Myfyrwyr a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthoch chi. Fel Cynrychiolydd Ôl-raddedigion Ymchwil, mae'n 
bwysig eich bod chi'n gwybod am y disgwyliadau hyn a'r hyn gallwch chi ei wneud ar ran eich carfan 
os nad yw'r Brifysgol yn ateb eich disgwyliadau.

Nid yw Siarter y Myfyrwyr yn uchelgeisiol; gallwch ddisgwyl yr holl wasanaethau a amlinellir yn 
Siartr y Myfyrwyr. Peidiwch ag anghofi o, gosodir disgwyliadau arnoch chi hefyd. Ar bob achlysur 
dylech geisio:

• Codi mater cynted â phosib, a cheisio cyngor os nad yw'r rhain yn cael eu datrys

• Rhoi gwybod i'r Brifysgol yn brydlon ynglŷn ag unrhyw newid yn eich amgylchiadau

• Codi eich pryderon os bydd ymddygiad cyd-fyfyrwyr neu staff yn effeithio ar eich profi ad chi 
yng Nghaerdydd

• Ceisio cyngor ar unwaith os yw eich cynnydd academaidd, neu unrhyw agwedd arall o'ch 
profi ad yng Nghaerdydd, yn peri pryder i chi

Darllenwch eich Siarter Myfyrwyr yma: cardiff.ac.uk/new-students/before-you-arrive/student-charter. 

Gwella eich profiad 
academaidd 
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Cyngor i Fyfyrwyr
Mae canolfan Cyngor i Fyfyrwyr yn rhoi cyngor 
a gwybodaeth, eiriolaeth, cynrychiolaeth a 
chymorth drwy wasanaeth cyfrinachol, diduedd 
ac annibynnol sydd am ddim i aelodau Undeb y 
Myfyrwyr. Gallwch alw heibio, trefnu apwyntiad, 
e-bostio neu ffonio’r tîm. Mae'r gwasanaeth 
hefyd yn ymgymryd â gweithgareddau a 
digwyddiadau i ddatblygu ymwybyddiaeth o 
hawliau a chyfrifoldebau, yn ogystal â hyrwyddo 
iechyd a lles myfyrwyr.

Os bydd myfyrwyr yn dod atoch chi gydag 
unrhyw un o'r problemau hyn, dylech chi eu 
cyfeirio nhw at Cyngor i Fyfyrwyr: 

• Materion Academaidd – apeliadau, cyngor 
ar ymddygiad myfyrwyr, newidiadau yn eich 
cwrs/telerau ac amodau, amgylchiadau 
esgusodol, adolygu yn ystod Ramadan, 
Cymorth i Adolygu, Ymarfer Annheg

• Iechyd a Lles – iechyd meddwl, iechyd rhyw
• Tai – gwirio cytundebau tai, anghydfod â 

landlordiaid, rhestrau tai ac ati

Angen cyngor? 

• Bydd sesiynau galw heibio ar gael yn ystod y 
tymor o Dydd Llun i Dydd Gwener rhwng  
11:00 - 14:00 (yn ystod y tymor)

• Cewch drefnu apwyntiad ymlaen llaw rhwng 
10:00 – 16:00 

• Campws y Mynydd Bychan: Mae sesiynau 
cynghori ac apwyntiadau ar safle’r Mynydd 
Bychan ar gael Dydd Llun, Dydd Mercher a 
Dydd Gwener rhwng  
11:00 – 14:00

•  I drefnu apwyntiad, ffoniwch ni ar 02920 
781410 neu llenwch y ffurflen ymholi ar-lein: 
cardiffstudents.com/advice

 
Cefnogaeth i Fyfyrwyr a Lles 

Mae gan y Canolfannau Cymorth i Fyfyrwyr 
amryw o wasanaethau arbennig i helpu 
myfyrwyr; cewch wybod mwy am apwyntiadau 
ac amseroedd galw heibio bob gwasanaeth drwy 
ffonio Cymorth i Fyfyrwyr ar: 029 2087 4844 
neu drwy e-bostio:
studentsupport@caerdydd.ac.uk

Cyngor ac Arian

Arweiniad ar faterion academaidd, cyngor ar 
gyllido, sgiliau arian a chronfeydd argyfwng a 
bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Maen nhw ar 
3ydd llawr Undeb y Myfyrwyr ac mae ganddyn 
nhw wasanaethau yn Nhŷ Aberteifi.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cyngor, arweiniad a gwybodaeth am yrfaoedd, 
cyfleoedd am brofiad gwaith, datblygu sgiliau 
cyflogadwyedd, cyfleoedd a digwyddiadau 
recriwtio myfyrwyr a graddedigion a chymorth 
i ddechrau menter a busnes. Maen nhw yn 51a 
Plas y Parc. Mae modd trefnu apwyntiadau ar y 
ffôn neu ar-lein trwy'r Cyfrif Gyrfaoedd.

Cwnsela, Iechyd a Lles

Cyngor a chymorth ymarferol ar gyfer iechyd a 
lles da ac mae'n cynnig apwyntiadau wyneb yn 
wyneb ac apwyntiadau ar-lein, gwasanaeth galw 
heibio, gweithdai, adnoddau hunangymorth a 
gwasanaeth iechyd galwedigaethol. Yn 50 Plas 
y Parc.

Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

Cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr anabl, 
gwasanaethau cymorth arbenigol a hwyluso 
hygyrchedd ac addasiadau gan gynnwys 
darpariaeth arholiadau. Mae’r gwasanaeth yn 50 
Plas y Parc ac yn Nhŷ Aberteifi.

Cefnogaeth Myfyrwyr Rhyngwladol

Cymorth ymarferol i fyfyrwyr rhyngwladol 
a chyngor a chymorth i fewnfudo gydag 
estyniadau ar fisa, arweiniad ar reoliadau 
cyflogaeth, cyngor ariannol a gwybodaeth am 
fywyd bob dydd yn y DU. Maen nhw ar 3ydd 
llawr Undeb y Myfyrwyr.
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Esbonio Jargon!
Adolygu a Gwella Blynyddol (AGB) 

Proses sicrhau ansawdd blynyddol sy'n sicrhau 
bod Ysgolion yn cael eu cadw'n atebol am y 
penderfyniadau a wnânt.

Swyddogion Ymgyrch  

Grŵp o 10 o fyfyrwyr sy'n cael eu hethol bob 
blwyddyn i gynrychioli grwpiau rhydd. Rolau 
gwirfoddol, rhan-amser yw’r rhain sy’n cael 
eu cyflawni ochr yn ochr ag astudiaethau'r 
swyddogion. Ymhlith y rolau mae: Swyddog 
Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig, Swyddog y 
Gymraeg, Swyddog Iechyd Meddwl, Swyddog 
Moesegol ac Amgylcheddol, Swyddog y 
Myfyrwyr ag Anableddau, Swyddog LHDT+ 
(Agored), Swyddog LHDT+ (Menyw), Swyddog y 
Menywod, Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol a 
Swyddog y Myfyrwyr Hŷn.

 Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 
(UMPC)

Sefydliad sy'n annibynnol oddi wrth y Brifysgol 
Brifysgol sy'n cynrychioli barn myfyrwyr 
Caerdydd. Mae'r Undeb yn cynnig gwasanaethau 
cynrychioli, gweithgareddau allgyrsiol, 
nosweithiau, teithiau diwrnod a chyflogaeth 
ran amser. Rydych chi'n aelod yn awtomatig a 
chewch ddefnyddio unrhyw un o'r gwasanaethau 
sy’n cael eu darparu.

Adolygiad Cyfnodol(AC)   

Dadansoddiad trylwyr sy'n digwydd bob pum 
mlynedd i bob ysgol academaidd yn eu tro i 
sicrhau bod yr ysgol yn ateb y disgwyliadau yng 
nghod ansawdd yr ASA.

Cynrychiolydd Ôl-raddedigion Ymchwil 
(CÔRY)  

A volunteer Postgraduate Researcher who 
represents the view, question and comments of 
their cohort. 

Fforymau Cynrychiolwyr yr Ôl-raddedigion 
Ymchwil  

Cyfarfodydd sy’n cael eu cadeirio gan Is-lywydd 
y Myfyrwyr Ôl-raddedig, Mae croeso i bob 
Cynrychiolydd ÔRY yn y Brifysgol fynychu, lle 
gellir trafod materion ar lefel ysgolion, colegau 
neu'r Brifysgol.

Swyddogion Sabothol  

Dyma grŵp o saith myfyriwr sy'n cael eu hethol 
bob blwyddyn i gynrychioli barn myfyrwyr 
Caerdydd. Swyddi cyflogedig yw'r rhain ac mae 
saith gwahanol faes: Llywydd ac Is-lywyddion 
Addysg, Lles, Myfyrwyr Ôl-raddedig, Campws y 
Mynydd Bychan, Cymdeithasau a Chwaraeon.

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr 
(CAM) 

Myfyriwr sy’n gwirfoddoli i gynrychioli barn, 
cwestiynau a sylwadau eu carfan.

Cyngor Myfyrwyr   

Gwasanaeth cynghori annibynnol yn Undeb y 
Myfyrwyr, sydd ar gael i holl fyfyrwyr Caerdydd. 
Mae'r tîm yn darparu arweiniad ar faterion 
academaidd, cwynion gan ddefnyddwyr, tai a 
mwy.

Cymorth i Fyfyrwyr 

Mae gwasanaeth y Brifysgol yn 50 a 51 
Plas y Parc ac mae Undeb y Myfyrwyr yn 
cynnig cronfeydd caledi, cyngor cyffredinol, 
gwasanaethau cynghori a chymorth i fyfyrwyr 
rhyngwladol.

Panel Staff Myfyrwyr (PSM)  

Cyfarfodydd sy'n dod â chynrychiolwyr 
academaidd a staff yr ysgolion ynghyd i drafod 
materion sy'n effeithio ar fyfyrwyr ar lefel lleol. 
Mae disgwyl i chi fynychu'r cyfarfodydd hyn yn 
eich rôl.

Tîm Llais y Myfyrwyr  

Y tîm sy'n darparu eich hyfforddiant, eich 
cymorth a chyngor sy'n benodol i'ch rôl. Cewch 
gysylltu â'r tîm os oes gennych chi unrhyw 
awgrymiadau neu gwynion ynglŷn â strwythur y 
Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr.

Oes gennych chi ragor o gwestiynau? Ewch 
i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yma: 
cardiffstudents.com/your-voice/ or contact:
StudentReps@Caerdydd.ac.uk
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Darganfod mwy

    

Fy Nhîm Swyddogion

Is-lywydd Addysg 
Jackie Yip – VPEducation@caerdydd.ac.uk

Mae Jackie yn cynrychioli bob myfyriwr ar faterion academaidd yn y Brifysgol.

Is-lywydd ôl-raddedig 
Jake Smith – VPPostgraduate@caerdydd.ac.uk 

Mae Jake yn cynrychioli bob myfyriwr ôl-raddedig ar faterion a pholisïau sy'n effeithio arnynt.

Is-lywydd Y Mynydd Bychan 
Jen Kent – VPHeathPark@caerdydd.ac.uk 

Mae Jen yn cynrychioli bob myfyriwr gofal iechyd gyda ffocws ar safle Parc Y Mynydd Bychan. 

StudentReps@Caerdydd.ac.uk


