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Beth yw Siarter y Myfyrwyr? 
 
Datblygir Siarter y Myfyrwyr ar y cyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, Undeb y Myfyrwyr 
a myfyrwyr. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr âsafon uchel ledled y 
byd, ac ac yn gyson â’r blaenoriaethau yng Nghynllun Strategol 2017 -  2023. 
Mae'r Brifysgol yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i gyflwyno'r profiad hwn i fyfyrwyr yn 
effeithiol fel rhan o gymuned ddysgu. 
 
Coronafeirws (COVID-19) 
 
Mae Coronafeirws (COVID-19) wedi cyflwyno heriau a fydd yn effeithio ar fywyd ym 
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd hyd y gellir rhagweld. Byddwn yn parhau i fynd i'r afael â'r 
heriau hynny gyda'n gilydd.  
 
Gwerthoedd a Rennir 
 
Rydym i gyd yn ymrwymo i: 
 

• Annog cydraddoldeb a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant ym mhopeth a wnawn. 
• Mwynhau rhyddid mynegiant wrth gydnabod yr un rhyddid i eraill. 
• Parchu hawliau unigolion a thrin pob unigolyn ag urddas. 

 

Cymuned Ddysgu 

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i: 
 

• Darparu safonau uchel o ddysgu ac addysgu. 

• Darparu dulliau newydd ac arloesol o ddysgu ac addysgu a chefnogi. 

• Rhoi mecanweithiau cymorth ar waith i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaethau yng 
ngoleuni pandemig y Coronafeirws (Covid19). 

• Rhoi adborth ar aseiniadau a gweithgareddau dysgu o fewn 20 diwrnod gwaith. 

• Sicrhau bod adnoddau dysgu priodol, hygyrch ar gael 

• Galluogi cymuned ddysgu fyd-eang trwy gynnig cyfleoedd i astudio dramor Astudio 
Dramor www.metcaerdydd.ac.uk/astudiodramor 

• Darparu rhaglenni astudio (a addysgir ac ymchwil) a fydd yn paratoi myfyrwyr ar 
gyfer bywyd proffesiynol ar ôl graddio. 

• Adolygu ei ddarpariaeth yn barhaus er mwyn gwella ansawdd a safonau. 
 

Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Diffinio a hyrwyddo dulliau i ennyn diddordeb myfyrwyr. 

• Gweithio gyda'r Brifysgol i ddatblygu deialog agored, adeiladol a pharhaus rhwng 
myfyrwyr a staff, ac ymhlith myfyrwyr. 

• Cynnal etholiadau democrataidd i benodi arweinwyr myfyrwyr sy'n hyrwyddo hawliau 
myfyrwyr, a sicrhau partneriaeth gref ac effeithiol gyda'r Brifysgol. 
 

Mae myfyrwyr yn ymrwymo i: 

https://www.metcaerdydd.ac.uk/international/study-and-work-abroad/Pages/Study-Abroad-.aspx


 
• Bod yn frwdfrydig ac ymgysylltu â'r rhaglen o'u dewis, a mynychu'r holl 

weithgareddau ar yr amserlen. 

• Cyflwyno gwaith i’w asesu erbyn y dyddiad cau gofynnol. 

• Ystyried a myfyrio ar eu hymchwil eu hunain ac adborth a gafwyd gan staff 
academaidd. 

• Gwneud defnydd llawn o'r dysgu, y gefnogaeth a'r adnoddau a ddarperir. 

• Cynnal astudiaethau ychwanegol y tu allan i sesiynau ar yr amserlen. 

• Dilyn polisïau a rheoliadau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr . 

• Deall ac osgoi llên-ladrad a ffurfiau eraill o gamymddwyn academaidd. 

 

Llais Myfyrwyr 

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i: 
 

• Cefnogi cyfranogiad effeithiol i ddatblygu a gwerthuso rhaglenni 

• Sicrhau fod myfyrwyr yn gwybod ble i droi, os nad yw'r Brifysgol yn cwrdd â'r safonau 
disgwyliedig 

• Rheoli gweithdrefn glir ar gyfer Cwynion ac Apeliadau Academaidd, sy'n bodloni 
gofynion Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol 
(SDA) www.metcaerdydd.ac.uk/registry/academichandbook 
 

Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Gwerthuso a gwella cyfleoedd i lais y myfyriwr cael sylw, gwrandawiad ac ymateb. 
• Gweithio ochr yn ochr â'r Brifysgol i ddiffinio a hyrwyddo ystod o ddulliau i ymgysylltu, 

gwerthuso a gwella cyfleoedd i lais y myfyriwr gael sylw, gwrandawiad ac ymateb. 
• Hwyluso system gynrychioliadol, wedi'i hymgorffori ar bob lefel o'r Brifysgol i sicrhau 

bod materion a syniadau myfyrwyr yn cael eu trafod yn brydlon a bod y myfyriwr yn 
derbyn adborth ar yr hyn a thrafodir www.cardiffmetsu.co.uk/reps 

• Darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth unigol i fyfyrwyr sy'n ddarostyngedig i 
weithdrefnau prifysgol. 
 

Mae myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Cymryd rhan mewn prosesau sydd wedi'u cynllunio i gael adborth myfyrwyr a 
graddedigion. 

• Peidio â gwneud cwynion neu honiadau maleisus neu afresymol. 

 

Cefnogaeth a Llesiant  

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i: 
 

• Cefnogi lles ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys mabwysiadu dulliau mwy diogel yn 
sgil iechyd meddwl a hunanladdiad. 

• Cyflwyno Cynllun Tiwtor Personol a sicrhau bod pob myfyriwr yn cael Tiwtor 
Personol gyda’r cyfle i gwrdd tair gwaith y flwyddyn. 

https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/academichandbook/Pages/default.aspx
https://www.cardiffmetsu.co.uk/reps/


• Bodloni ei chyfrifoldebau statudol o ran cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a 
nodweddion gwarchodedig. 

• Darparu manylion am gostau astudio www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance 
• Datblygu Rhaglen ar gyfer gweithredu polisïau ar gyfer trais yn erbyn menywod, trais 

domestig a thrais rhywiol. 
• Darparu amgylchedd corfforol o ansawdd da sy'n ddiogel ac yn hygyrch ac sy'n 

galluogi myfyrwyr i ddysgu a mwynhau eu profiad. 
• Darparu gwasanaethau proffesiynol sy'n gwella profiad myfyrwyr, ac sy’n hygyrch i'r 

myfyrwyr hynny sydd angen cymorth ychwanegol. 
 

Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Cynnal ymgyrchoedd perthnasol a defnyddiol trwy gydol cylch bywyd myfyrwyr. 
• Cynhyrchu datganiad Ymrwymiad Cynhwysiant Amrywiaeth blynyddol a fydd yn 

amlinellu meysydd ffocws at ddiben hyrwyddo cynhwysiant ar gyfer y flwyddyn 
academaidd sydd i ddod . 

• Darparu ymgyrch sy'n mynd i'r afael â'r  anghywirdebau a'r ystrydebau ynghylch 
camymddwyn rhywiol, ac sy'n grymuso cymuned Met Caerdydd i sefyll yn erbyn yr 
ymddygiad hwn #DimEsgus www.cardiffmetsu.co.uk/notanexcuse 

• Darparu cefnogaeth fugeiliol unigol i fyfyrwyr, gan gynnwys eu cyfeirio at 
wasanaethau proffesiynol www.cardiffmetsu.co.uk/support 

• Hwyluso rhwydwaith lles cymorth cymheiriaid dan arweiniad myfyrwyr. 
 

Mae myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Ymgysylltu'n weithredol â'u Tiwtor Personol a ddyrannwyd a mynychu apwyntiadau 
wedi'u trefnu. 

• Cadw at holl reoliadau, polisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, a dilyn yr egwyddorion a 
nodir yng Nghod Ymddygiad Myfyrwyr . 

• Ymgyfarwyddo â gwybodaeth sydd ar gael am ffioedd cwrs a chostau astudio 
cysylltiedig. 

• Talu ffioedd dysgu a chostau eraill o fewn yr amserlen berthnasol. 
• Bod digon hyderus i herio ac adrodd am honiadau o gamymddwyn a cham-drin 

rhywiol. 
• Cydnabod pan fydd amgylchiadau'n effeithio ar eu hiechyd a'u lles a cheisio 

cefnogaeth a chymorth gan y gwasanaeth cymorth priodol. 

 

Cyfathrebu 

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i: 
 

• Cadw at rwymedigaethau a amlinellwyd gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd (ACM), ac i amddiffyn budd myfyrwyr. 

• Ymateb i ohebiaeth gan fyfyrwyr mewn modd amserol. 
• Sicrhau ansawdd swyddogaeth TG Moodle a phrydlondeb y cynnwys arno i sicrhau 

bod gan fyfyrwyr y wybodaeth ddiweddaraf. 
• Cadw gwybodaeth myfyrwyr yn gyfrinachol yn unol â deddfau diogelu data. 
• Gweithredu gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a sicrhau cydymffurfiad â 

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg. 
• Cyfathrebu â myfyrwyr yn eu dewis iaith (Saesneg, Cymraeg neu’n Ddwyieithog). 

 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/Postgraduate,-Research-and-Part-Time-Students-.aspx
https://www.cardiffmetsu.co.uk/notanexcuse/
https://www.cardiffmetsu.co.uk/support/


• Darparu ystod o gyfryngau i sicrhau cyfathrebiadau effeithiol, amserol a pherthnasol 
gan UM. 

• Cadw gwybodaeth myfyrwyr yn gyfrinachol yn unol â deddfau diogelu data. 
• Sicrhau fod llais y myfyriwr yn cael gwrandawiad, ac ymateb iddo mewn modd 

amserol. 
 

Mae myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Bod yn barchus ac yn gwrtais wrth gyfathrebu, gan gynnwys defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol. 

• Gwirio bob e-bost a chyfathrebiad o'r Brifysgol yn rheolaidd ac ymateb neu weithredu 
yn ôl yr angen. 

• Gwirio Moodle yn rheolaidd am ddiweddariadau a chyhoeddiadau, a chwblhau 
unrhyw dasgau mewn modd amserol. 

• Cadw eu manylion cyswllt yn gyfredol. 
• Rhoi gwybod i'r Brifysgol ai Saesneg neu Gymraeg yw'r dewis iaith ar gyfer 

cyfathrebu ar fater. 

 

Datblygiad Personol a Phroffesiynol  

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i: 
 

• Darparu profiad myfyriwr eang a chadarnhaol sydd wedi'i ymgorffori yn EDGE Met 
Caerdydd. 

• Cynnal yr Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR). 
• Darparu mynediad at gyngor gyrfaoedd, cefnogaeth, a chyfleoedd cyflogadwyedd 

trwy weithgareddau cwricwlwm ac allgyrsiol. Atgyfeirio a chyfeirio myfyrwyr at y 
Gwasanaeth Gyrfaoedd ar gyfer cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd 
arbenigol www.metcaerdydd.ac.uk/about/careers 

• Darparu gwybodaeth glir am y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng 
y Gymraeg. 

• Gweithio'n agos gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a darparu cyfleoedd i fyfyrwyr 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Darparu ystod o glybiau, cymdeithasau, digwyddiadau cymdeithasol, cyfleoedd 
chwaraeon a chyfleoedd datblygiad personol. 

• Darparu cofnodion cywir o fyfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn Gweithgaredd UM i'w 
cofnodi ar yr HEAR. 

• Cyflwyno Gwobr Met Caerdydd www.cardiffmetsu.co.uk/metaward 
• Darparu cynrychiolaeth drwy Swyddog Gymraeg yr UM i sicrhau bod materion a 

syniadau myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu codi yn brydlon 
a bod y myfyriwr yn derbyn adborth ar yr hyn a thrafodir. 

 
Mae myfyrwyr yn ymrwymo i: 
 

• Manteisio ar y cyfleoedd cymdeithasol ac allgyrsiol 

• Cadw cofnod HEAR cyfredol www.metcaerdydd.ac.uk/hear 
• Ymgyfarwyddo ag unrhyw godau proffesiynol perthnasol a dilyn unrhyw safonau 

penodol. 

Cais  

https://www.metcaerdydd.ac.uk/about/careers/Pages/default.aspx
https://www.cardiffmetsu.co.uk/metaward/
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/hear/Pages/default.aspx


 
Mae’r Siarter Myfyrwyr hon yn berthnasol i bob myfyrwyr sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau 
yn 2021-2022. 
 
Mae’r Siarter Myfyrwyr ar gyfer myfwyrwyr sy’n ymgymryd a’u hastudiaethau mewn 
blynyddoedd blaenorol i’w gweld ar y dolenni canlynol: 
 

• Siarter Myfyrwyr 2020-2021 
 
Datganiad Amddiffyn Myfyrwyr 
Bydd y Brifysgol yn gwasanaethu ei rhwymedigaethau contractiol i fyfyrwyr ac yn 
cydymffurfio â'i hymrwymiadau o dan gyfraith defnyddwyr fel yr amlinellwyd gan yr 
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Wrth wneud hynny, bydd prifysgolion yn 
gweithio i amddiffyn budd myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau 
sylweddol i'r ffordd y mae cwrs yn cael ei gyflwyno neu gau cwrs. Mae gan y brifysgol 
weithdrefnau ar waith i ymateb i'r amgylchiadau hyn a fydd yn lliniaru'r effaith bosibl ar 
fyfyrwyr ac sy'n cydnabod gwahanol anghenion ei chorff myfyrwyr amrywiol.  
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/academichandbook/Pages/Ah2_01.aspx 
I gael rhagor o wybodaeth am y Siarter y Myfyrwyr hon, cysylltwch â: 
Matthew Dunstan - mdunstan@cardiffmet.ac.uk  
Undeb y Myfyrwyr - studentunion@cardiffmet.ac.uk  
Gwasanaethau Myfyrwyr - studentservices@cardiffmet.ac.uk 
 

https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/Documents/Student%20Charter%202021-2022.pdf
https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/academichandbook/Pages/Ah2_01.aspx
mailto:mdunstan@cardiffmet.ac.uk
mailto:studentunion@cardiffmet.ac.uk
mailto:studentservices@cardiffmet.ac.uk

