
Amgylchiadau Esgusodol - Polisi ac Arweiniad  

Diffiniad: 

Ystyr amgylchiadau esgusodol yw anawsterau neu amgylchiadau personol sylweddol sy'n cael 

cryn effaith ar eich perfformiad academaidd. Gall materion sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth eich 

rhwystro rhag cwblhau unrhyw fath o asesiad neu gymryd rhan ynddo. 

Mae gan y Brifysgol bolisi ar wahân ar gyfer derbyn myfyrwyr ar sail cyd-destun, ac ni fydd 

yn ystyried y rhain o dan ein polisi ac arweiniad ar gyfer amgylchiadau esgusodol.  

Asesu cymwysterau neu gyrhaeddiad: 

Rhaid i’r Corff Dyfarnu ddefnyddio’r broses briodol er mwyn ystyried amgylchiadau 

esgusodol sy'n cael effaith ar asesu cymwysterau neu gyrhaeddiad. Gall wneud hyn drwy 

drefniadau mynediad (cyn-asesu) neu drwy ystyriaeth arbennig (ar ôl asesu).  

Os ceir amgylchiadau esgusodol yn ystod yr asesiad neu'r cyfnod asesu, gall y Corff Dyfarnu 

wneud addasiadau ôl-asesu drwy ystyriaethau arbennig. Bydd addasiadau ôl-asesu yn ystyried 

unrhyw amgylchiadau anffafriol sy'n seiliedig ar eich perfformiad mewn asesiadau eraill ar 

gyfer y cymhwyster hwnnw. Os oes gradd wedi'i newid ar ôl asesiad oherwydd ystyriaeth 

arbennig, bydd Prifysgol Caerdydd yn gwarantu lle ar gyfer eich derbyn ym mis Medi'r 

flwyddyn gyfredol os yw'r radd yn bodloni'r lefel ofynnol erbyn hanner dydd (BST) 31 Awst 

yn y flwyddyn gyfredol. Wedi hynny, bydd y Brifysgol yn gwarantu lle wedi'i ohirio os nad 

oes lle yn y flwyddyn gyfredol. 

Prawf derbyn myfyrwyr a weinyddir yn allanol: 

Dylech gysylltu’n uniongyrchol â'r corff allanol sy'n gyfrifol am weinyddu'r prawf ynghylch 

eu polisi ar gyfer amgylchiadau esgusodol/ystyriaeth arbennig. 

Bydd disgwyl i ymgeiswyr nad oes modd iddynt wneud y prawf oherwydd salwch neu 

amgylchiadau personol eraill aildrefnu eu prawf lle bo hynny'n bosibl. 

Os nad oedd modd i chi sefyll prawf a weinyddir yn allanol oherwydd anawsterau personol neu 

feddygol sylweddol, ac os nad oes modd i chi drefnu dyddiad newydd, cysylltwch â'r Swyddfa 

Derbyn Myfyrwyr ar unwaith -admissions@caerdydd.ac.uk. Bydd angen i chi roi eich enw 

llawn, eich rhaglen astudio, a'ch cyfeirnod UCAS personol neu rif cyfeirnod Prifysgol 

Caerdydd. Yn eich ebost bydd angen i chi roi gwybodaeth lawn am eich amgylchiadau 

esgusodol yn ogystal â thystiolaeth berthnasol (a ellir ei wirio), a thystiolaeth nad oedd modd 

aildrefnu'r prawf.  

Presenoldeb neu berfformiad mewn cyfweliad derbyn myfyrwyr: 

Bydd disgwyl i ymgeiswyr nad oes modd iddynt fynd i gyfweliad oherwydd salwch neu 

amgylchiadau personol eraill aildrefnu eu cyfweliad lle bo hynny'n bosibl. I gael rhagor o 

gyngor cysylltwch ag admissions@caerdydd.ac.uk  
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Pan mae angen cyfweliad i gael eich derbyn (er enghraifft ar gyrsiau Iechyd a Meddygol), caiff 

y rhai nad ydynt yn gallu aildrefnu eu hystyried yn ymgeiswyr aflwyddiannus, ond byddant yn 

cael eu hystyried yn yr un modd â phawb arall yng nghylch nesaf y ceisiadau. 

Dylech roi wybod i aelod o staff Prifysgol Caerdydd ar unwaith os bydd amgylchiadau 

esgusodol yn codi yn ystod cyfweliad. Os oes amgylchiadau esgusodol yn eich atal rhag 

gwneud hynny, dylech gysylltu â'r swyddfa derbyn myfyrwyr ar unwaith - 

admissions@caerdydd.ac.uk (gan roi eich enw llawn, eich rhaglen astudio, a'ch cyfeirnod 

UCAS personol neu rif cyfeirnod Prifysgol Caerdydd). Bydd angen i chi roi gwybodaeth lawn 

yn ogystal â thystiolaeth berthnasol y gellir ei gwirio.  

Ailsefyll: 

Os oes amgylchiadau esgusodol wedi cael effaith ar eich perfformiad blaenorol, dylech roi 

gwybodaeth am hyn yn eich cais neu i'r Brifysgol yn uniongyrchol - 

admissions@caerdydd.ac.uk (gan roi eich enw llawn, eich rhaglen astudio, a'ch cyfeirnod 

UCAS personol neu rif cyfeirnod Prifysgol Caerdydd). Bydd angen i chi roi gwybodaeth lawn 

yn ogystal â thystiolaeth berthnasol y gellir ei gwirio. Lle bo'n briodol, bydd y Brifysgol yn 

ystyried a oes modd i chi ailsefyll gydag ymgeiswyr sy’n sefyll y cymhwyster am y tro cyntaf 

(noder, unwaith yn unig y caiff cymhwyster ei ystyried ar y sail hon, ac ni chewch ailsefyll 

eto). 

Apeliadau ffurfiol ar sail amgylchiadau esgusodol 

Os bydd ymgeisydd am wneud apêl ffurfiol ar sail amgylchiadau esgusodol, rhaid i’r 
Cofrestrydd Academaidd ymchwilio i'r apêl o dan y Weithdrefn Cwynion ac Apeliadau. Mae 
modd dod o hyd i'r weithdrefn hon yma: http://www.caerdydd.ac.uk/public-
information/students-applicants/admissions-policies/complaints-and-appeals 

Rhagor o adnoddau: Rheoliadau'r Corff Dyfarnu 

Cewch ragor o wybodaeth am ddiffiniadau a gweithdrefnau 'ystyriaethau arbennig' Cyrff 
Dyfarnu'r DU fel a ganlyn: 

Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon 

Corff Statudol:              Cyd-gyngor Cymwysterau 

Corff Dyfarnu:  AQA, CIE, OCR, CBAC, Edexel 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.jcq.org.uk/exams_office/postresult_services/ 

Yr Alban: 

Corff Statudol:  Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) 
Corff Dyfarnu:  Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA) 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.sqa.org.uk/sqa/CCC_FirstPage.jsp 
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