
Gweithdrefn Absenoldeb Dros Dro 

Cyflwyniad 

1. Mae’r weithdrefn hon yn amlinellu sut rydym ni’n rheoli ceisiadau gan fyfyrwyr i fod 

yn absennol dros dro o’r Brifysgol. Mae’n gysylltiedig â’r adran Absenoldeb dros dro 

yn y Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer Cyrsiau a Addysgir. 

Eich cyfrifoldeb chi 

2. Nid ydym yn disgwyl i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau israddedig neu ôl-raddedig a 

addysgir wneud cais i fod yn absennol o’u hastudiaethau yn ystod y tymor. Fodd 

bynnag, gall fod amgylchiadau eithriadol a/neu annisgwyl a all beri bod rhaid i 

fyfyriwr fod yn absennol o’i astudiaethau. 

3. Mae gan fyfyrwyr gyfrifoldeb i wneud cais i gael caniatâd i fod yn absennol cyn 

iddynt ymadael, oni bai bod y myfyriwr yn gallu darparu tystiolaeth bod yr 

amgylchiadau wedi’i atal rhag gwneud hynny.  

4. Ni fydd y Brifysgol/Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn derbyn bod unrhyw 

amgylchiadau y gellid disgwyl yn rhesymol i fyfyrwyr eu hosgoi yn absenoldeb 

eithriadol.   

Isafswm ac uchafswm y cyfnod absenoldeb dros dro 

5. Isafswm y cyfnod y gall myfyriwr gyflwyno cais i gael caniatâd i fod yn absennol yw tri 

diwrnod gwaith a’r uchafswm yw 20 diwrnod gwaith ym mhob blwyddyn 

academaidd.  Os bydd yr absenoldebau am fwy nag 20 diwrnod gwaith, rhaid i 

fyfyrwyr dorri ar draws eu hastudiaethau neu dynnu'n ôl o'r cwrs. 

Gweithdrefn  

6. Rhaid bod tystiolaeth annibynnol a chymeradwyaeth gan arweinydd cwrs y myfyriwr 

i ategu pob cais i gael caniatâd i fod yn absennol.  Cyfrifoldeb y myfyriwr yw darparu 

tystiolaeth wrth gyflwyno cais. Os na fydd ceisiadau’n darparu tystiolaeth o’r fath, ni 

chânt eu derbyn.   

7. Dylai’r dystiolaeth a ddarperir fod yn gopïau o’r gwreiddiol a rhaid eu bod wedi’u 

hysgrifennu a’u llofnodi/ac yn dwyn stamp swyddogol, lle y bo’n briodol, gan 

drydydd parti addas ar bapur pennawd.  Ni dderbynnir dogfennau sy’n cael eu 

darparu neu eu llofnodi gan aelodau’r teulu, ffrindiau neu gyd fyfyrwyr.   

8. Os na fydd y dystiolaeth wreiddiol wedi’i hysgrifennu yn y Gymraeg neu’r Saesneg, 

rhaid i’r myfyriwr drefnu ei chyfieithu i’r Gymraeg neu’r Saesneg a darparu gwiriad 

yn dangos gan bwy y gwnaed y cyfieithiad ac ymhle. 



9. Mae gan y Brifysgol/Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru hawl i wirio neu 

gadarnhau unrhyw dystiolaeth a gyflwynir.  Os tybir bod tystiolaeth y mae myfyriwr 

yn ei chyflwyno yn ffug, bydd ymchwiliad o dan y Rheoliadau Ymddygiad Myfyrwyr 

yn dechrau. 

10. Ystyrir ceisiadau cymwys ar sail y dystiolaeth a’r wybodaeth a ddarperir, a seilir y 

penderfyniad ar y rheswm a roddir dros yr absenoldeb a’r effaith bosibl ar 

astudiaethau’r myfyriwr a’i allu i barhau i gwblhau’r cwrs o fewn hyd dynodedig y 

cwrs.   

11. Ar gyfer myfyrwyr Prifysgol De Cymru, gan gynnwys myfyrwyr sy’n astudio gyda 

phartneriaid cydweithredol, pan ddaw cais gorffenedig i law, bydd tîm 

gweinyddiaeth Haen 4 yn ystyried y cais yn y lle cyntaf.  Y tîm, wrth benderfynu ar y 

canlyniad, sy’n awdurdodi’r penderfyniad.  Caiff ceisiadau eu cyfeirio at y 

Cofrestrydd Cysylltiol (Gweinyddiaeth Myfyrwyr) os bydd unrhyw amheuaeth am 

ddilysrwydd y cais neu os bydd yr amgylchiadau yn gymhleth.  Ystyrir ceisiadau gan 

fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan y Pennaeth 

Gwasanaethau Academaidd.  Darperir ymateb i’r myfyriwr o fewn 10 niwrnod gwaith 

wedi i gais gorffenedig ddod i law.   

12. Os na fydd myfyriwr yn gwneud cais i gael caniatâd i fod yn absennol, neu os 

gwrthodir ei gais, bydd disgwyl i’r myfyriwr barhau â’i bresenoldeb rheolaidd ar ei 

gwrs. Os bydd myfyriwr sy’n astudio o dan fisa Haen 4 yn colli astudiaethau heb gael 

absenoldeb awdurdodedig swyddogol, bydd y gweithdrefnau Monitro Presenoldeb 

yn dechrau. 
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