
Telerau ac Amodau Ymrestru 

I gael gweld telerau ac amodau llawn y Brifysgol ar ‘Bwynt y Cynnig’, cliciwch yma: Telerau ac 
Amodau 

CYFFREDINOL  
1.1 Wedi cwblhau’r ymrestru, gall myfyrwyr cymwys ar gwrs amser llawn neu ar ryng-gwrs gael 
Tystysgrif Treth y Cyngor drwy borth y myfyrwyr.  
1.2 Bydd rhaid i fyfyrwyr gadw rheoliadau Met Caerdydd y mae eu manylion wedi’u cynnwys yn 
Llawlyfr y Myfyrwyr ar wefan Met Caerdydd. A wnewch chi sicrhau eich bod yn edrych ar Lawlyfr y 
Myfyrwyr ac yn darllen y polisïau a’r gweithdrefnau hyn.  
1.3 Bydd y brifysgol yn gofyn i chi gyflwyno rhai darnau o waith drwy E-Gyflwyno. Mae’r system E-
Gyflwyno yn defnyddio cronfa ddata Turnitin, ac mae’n bosib y bydd Turnitin yn defnyddio’r gwaith y 
byddwch yn ei gyflwyno er mwyn gwirio bod eich gwaith chi a gwaith myfyrwyr eraill yn waith 
gwreiddiol.   
1.4 Rhaid adrodd yn syth wrth aelod o’r staff os bydd unrhyw beth sy’n eiddo i Met Caerdydd yn cael 
ei dorri neu ei ddifrodi. Gallai fod yn ofynnol i fyfyrwyr dalu am golli neu ddifrodi unrhyw lyfr, offer 
neu gyfarpar y maen nhw’n gyfrifol amdano.   
1.5 Nid yw Met Caerdydd yn derbyn cyfrifoldeb oherwydd colli neu ddifrodi eiddo personol ac, os 
caiff unrhyw gyfryngau digidol eu rhoi i mewn ar ffurf eiddo coll, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i 
agor y ddyfais yma er mwyn rhoi’r eiddo nôl i’w berchennog.   
1.6 Ni chaniateir ysmygu ond mewn mannau ysmygu allanol penodol.  
1.7 Oherwydd gogwydd ein rhaglenni tuag at y galwedigaethol ac at ddiwydiant, bydd angen i ni 
wneud newidiadau i gynnwys a maes llafur y rhaglen astudio (gan gynnwys modiwlau opsiynol 
lleoliadau) fel y bydd ein rhaglenni’n boddhau anghenion y gweithle. Hefyd, oherwydd hyn, gallai 
modiwlau opsiynol gael eu diddymu a rhai eraill gael eu cyflwyno i gael parhau â gwerth 
galwedigaethol (e.e. cadw pethau’n real).  
1.8 Ni fydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn prosesu gwybodaeth amdanoch (eich data personol) 
ond yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Drwy gyflwyno’r ffurflen ymrestru hon, rydych yn rhoi 
caniatâd i Met Caerdydd gasglu, dal a defnyddio gwybodaeth amdanoch er mwyn gweinyddu a 
rheoli eich rhaglen astudio ac at ddibenion eraill a nodir yn ein Hysbysiad ac yn y Rhybudd Prosesu 
Teg i Fyfyrwyr. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar  Brosesu Teg i Fyfyrwyr. 
1.9 Rhaid gadael beiciau yn y rhaciau neu’r standiau arbennig sydd wedi’u darparu a rhaid eu bod 
wedi’u cloi’n sicr.  
1.10 Oherwydd newidiadau o ran sut mae unigolion yn cael eu cofrestru i bleidleisio, gallai’r Brifysgol 
anfon eich manylion ar gyfer cofrestru ar y rhestr etholiadol leol. Mae hawl gennych i roi gwybod i’r 
Brifysgol os na fyddwch am gofrestru ond gallech gael eich dirwyo os na fyddwch yn ymateb i 
geisiadau oddi wrth eich swyddfeydd cofrestru etholiadol lleol.  

YMDDYGIAD  
2.1 Bydd disgwyl i chi ddod i’r sesiynau addysgu ffurfiol a nodir (lle bydd hynny’n briodol) ar 
amserlen eich rhaglen a chadw’r gofynion presenoldeb a fydd wedi’u hamlinellu yn y rheoliadau.   
2.2 Bydd disgwyl i chi ymddwyn bob amser mewn ffordd resymol a threfnus, gan ystyried pobl eraill 
ac eiddo Met Caerdydd yn unol â’r hyn a nodir yng Nghod Ymddygiad Met Caerdydd.  

YMRESTRU  
3.1 Mae’n ofynnol i bob myfyriwr ymrestru naill ai cyn neu ar ddechrau eu rhaglen astudio ar gyfer 
pob blwyddyn academaidd. Ni fydd ymrestru wedi’i gwblhau hyd nes:  
(i) cafodd proses ymrestru Met Caerdydd ei chwblhau’n foddhaol
(ii) bod cymwysterau mynediad wedi’u gwirio gan diwtor priodol y rhaglen academaidd/UCAS
(iii) bydd myfyrwyr yn dewis eu modiwlau ar-lein pan fyddan nhw’n ymrestru
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(iv) y cafodd unrhyw weithdrefnau gweinyddol eraill eu boddhau.
3.2 Ni chaiff unrhyw fyfyriwr a fydd ag ymrwymiadau ariannol heb eu talu i Met Caerdydd ymrestru
neu dderbyn unrhyw ddyfarniad oddi wrth Met Caerdydd.
3.3 Mae’n arfer gan Met Caerdydd i gyhoeddi canlyniadau diwedd y flwyddyn olaf o fewn yr Ysgol ar
ffurf restr lwyddo. Os na fyddwch am i’ch canlyniadau gael eu cynnwys, rhowch wybod i
registryenquiries@cardiffmet.ac.uk ac ni chaiff eich enw ei gynnwys.

FFIOEDD   
4.1 Bydd yn ofynnol bod yr holl fyfyrwyr yn cytuno ar y dull/sail talu ffioedd o ran rhaglen astudio’r 
flwyddyn lawn gyda’r Trysorlys ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.  
4.2 Pan na fydd myfyrwyr yn cyllido eu hunain, fel arfer bydd rhaid rhoi tystiolaeth ysgrifenedig 
ynglŷn â noddwyr. Os na fydd tystiolaeth ddogfennol ffurfiol ar gael adeg ymrestru, bydd rhaid i’r 
myfyrwyr ddarparu’r dogfennau hynny o fewn 2 wythnos; bydd methu gwneud hynny’n golygu y 
bydd rhaid i’r myfyrwyr dalu eu ffioedd eu hunain.   
4.3 Os ydych yn talu eich ffioedd eich hunan, gallwch wneud trefniadau i dalu fesul rhandal.   
4.4 Os, am unrhyw reswm bydd y noddwr yn gwrthod derbyn cyfrifoldeb dros dalu’r ffioedd, yna y 
myfyriwr fydd yn gyfrifol ei hunan yn awtomatig am dalu’r ffioedd hynny.  
4.5 Rydym yn cynghori’r myfyrwyr i edrych ar Lawlyfr y Myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n 
rheolaidd a Gwefan y Ffioedd Dysgu i gael manylion am reoliadau’r ffioedd dysgu.  
4.6 Os oes ymrwymiad ariannol heb ei dalu i’r Brifysgol wedi i chi adael, gallai hyn gael ei gyfeirio at 
asiantaeth gasglu allanol ar gyfer gweithredu pellach. Noder y caiff unrhyw gostau a fydd yn 
gysylltiedig â’r cyfeirio hwn eu hychwanegu i ddyled y myfyriwr. Rydym yn cynghori’r myfyrwyr i 
edrych ar y Llawlyfr Academaidd i gael rhagor o wybodaeth ar reoliadau a gweithdrefnau.   
4.7 Weithiau bydd cost astudio yn newid oherwydd chwyddiant a grymoedd y farchnad. Mae rhagor 
o fanylion yng nghynllun ffioedd Met Caerdydd.




