
Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd ('y Brifysgol') yn ymrwymedig i
ddarparu profiad i fyfyrwyr sy'n gyson â'n gwerthoedd a'n hethos, ble
bynnag yn y byd y mae ei myfyrwyr yn astudio. 

Mae'r Brifysgol yn gweithio'n agos ag Undeb y Myfyrwyr i ddarparu'r
profiad hwn yn effeithiol mewn cymuned dysgu, gan gynnwys
datblygu'r Siarter hon ar y cyd. 

Mae'r datganiadau canlynol yn crynhoi'r ymrwymiad y mae'r Brifysgol ac
Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud i fyfyrwyr a hefyd yn crynhoi prif
ddisgwyliadau myfyrwyr.  

Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i'r canlynol: 

       Annog cydraddoldeb a hyrwyddo amrywiaeth drwy ei Chynllun
Cydraddoldeb Strategol.  

       Hyrwyddo a chynnal parch, cwrteisi, diogelwch personol a natur broffesiynol
   tuag at bob aelod o gymuned y Brifysgol a pharch at yr amgylchedd ffisegol.

       Darparu dulliau cyfathrebu effeithiol rhwng staff, myfyrwyr a chynrychiolwyr
myfyrwyr.

       Gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol a chefnogi myfyrwyr sy'n
siarad Cymraeg drwy Uned yr Iaith Gymraeg. 

       Caniatau i fyfyrwyr gyflwyno unrhyw asesiad drwy gyfrwng y Gymraeg waeth
ym mha iaith y caiff y pwnc ei addysgu ynddi.

       Gweithio'n agos a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn cynyddu’r hyn
sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn arbennig drwy Uned yr Iaith
Gymraeg. 

       Darparu dysgu, addysgu, cymorth, cyngor ac arweiniad o safon gan gynnwys
adnoddau o safon i gefnogi prosesau addysgu a dysgu.

       Darparu rhaglenni astudio sy'n berthnasol yn academaidd ac yn
alwedigaethol i ddiwallu anghenion cyflogaeth cyfredol ac ar gyfer y
dyfodol.

       Rhoi gwybodaeth fanwl a chywir am eich rhaglen astudio. Bydd hyn yn 
       cynnwys gwybodaeth am y canlynol: meini prawf a rheoliadau yn ymwneud
       ag asesu; trefniadau adborth; cysylltiadau allweddol; amseroedd addysgu a

drefnir a dyddiadau pwysig a rhybudd o unrhyw newidiadau.

       Sicrhau mynediad i adnoddau dysgu ac astudio gan gynnwys yr amgylchedd
dysgu rhithwir, y llyfrgell a chyfleusterau TG.

       Rhoi cymorth i fyfyrwyr gymryd rhan yn y broses o ddatblygu rhaglenni a
gwerthuso profiadau dysgu gan gynnwys ethol cynrychiolwyr myfyrwyr a'u
cyfraniad.

       Darparu cyfleoedd ar gyfer cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol drwy
ddull partneriaeth o fewn y rhaglenni a gweithgaredd allgyrsiol, gan
gynnwys cyfleoedd rhyngwladol, profiad gwaith a chynllunio datblygiad
gyrfa mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr.

       Sicrhau bod staff addysgu yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn eu
maes arbenigedd a dulliau dysgu. 

       Rhoi gwybodaeth fanwl am gostau astudio, ffynonellau cyngor ac opsiynau 
       talu.

       Cyflwyno gweithdrefnau Cwyno, Disgyblu ac Apeliadau Academaidd sy'n 
       wrthrychol a thryloyw sy'n mynd i'r afael a phryderon am y gwasanaethau a

ddarperir, ymddygiad myfyrwyr a phenderfyniadau byrddau arholi.

       Darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth i helpu myfyrwyr a sicrhau eu
       bod yn gwneud y gorau o'u dewis rhaglen astudio, yn ogystal ag amrywiaeth 
       eang o gyfleusterau hamdden a chwaraeon.

       Rheoli ei risgiau amgylcheddol mewn modd cynaliadwy drwy gydymffurfio a
deddfwriaeth berthnasol a mabwysiadu arfer gorau lle y bo'n berthnasol.

       Ymdrechu i integreiddio egwyddorion cynaliadwyedd i'w strategaethau, ei
pholisiau a'i gweithdrefnau.

       Cynnal ansawdd a safonau yn unol a fframwaith yr Asiantaeth Sicrhau
Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA).

       Gweithredu'r Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

       Ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio dramor:
www.cardiffmet.ac.uk/outwardmobility

Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i'r canlynol:

       Darparu amrywiaeth o gymdeithasau, digwyddiadau cymdeithasol,
datblygiad personol a gweithgareddau chwaraeon.

       Annog cydraddoldeb a hyrwyddo amrywiaeth ym mhob agwedd ar ei gwaith.

       Sicrhau lles yr holl fyfyrwyr a'u cynrychioli ar lefel cwrs, ysgol a rheoli.

       Sicrhau ei bod yn darparu'r profiad gorau i fyfyrwyr drwy ddefnydd effeithiol
o'r cyllid sydd wedi'i neilltuo.

       Cynrychioli myfyrwyr i sicrhau eu bod yn cael cymorth priodol gan staff
academaidd. 

       Darparu gofal bugeiliol effeithiol drwy gysylltu a Gwasanaethau Myfyrwyr.

       Darparu cyfleoedd cyflogadwyedd allgyrsiol a hybu cyflogadwyedd mewn
partneriaeth â’r Brifysgol. 

Mae Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymrwymo i'r canlynol:

       Parchu hawliau pobl eraill, gan eu trin a chwrteisi.

       Ymddwyn yn unol a gwerthoedd ac ethos y Brifysgol ac Undeb Myfyrwyr y
Brifysgol.

       Cydymffurfio a pholisïau a rheoliadau'r Brifysgol ac Undeb Myfyrwyr y
Brifysgol.

       Manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau dysgu, cefnogaeth ac astudio sydd ar
gael a threulio amser ychwanegol y tu allan i'r sesiynau ar yr amserlen i
astudio er mwyn gwella eu siawns o lwyddo.

       Mynychu dosbarthiadau a chyfarfodydd a drefnir a thiwtoriaid a rhoi gwybod
i'w tiwtoriaid neu arweinwyr rhaglen am unrhyw resymau dros fod yn
absennol.

       Cymryd rhan weithgar yn eu rhaglen; treulio amser digonol yn paratoi ac
astudio'n breifat, a chyfrannu'n llawn mewn gweithgareddau dysgu grŵp.

       Cyflwyno gwaith i'w asesu erbyn y terfyn amser gofynnol, ymddwyn yn
gyfrifol ym mhob asesiad ac arholiad a derbyn adborth.

       Bod yn rhan o brosesau sydd a'r nod o wella ansawdd y dysgu a'r addysgu
a'r profiad myfyriwr ehangach.

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ddarllen y fersiwn ar-lein o Siarter y
Myfyrwyr yn www.cardiffmet.ac.uk a www.cardiffmetsu.co.uk
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