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Bob blwyddyn mae gan bob myfyriwr UG y cyfle i wneud cais i symud ymlaen i 
U2. Mae eu dewisiadau pwnc wedyn yn cael eu cadarnhau wrth ailgofrestru ym 
mis Awst ar ôl derbyn yr holl raddau UG. Mae dilyniant yn seiliedig ar gyfuniad o 
ganlyniadau, presenoldeb ac ymrwymiad i astudio ac nid yw'n hawl awtomatig i 
fyfyrwyr. Isod mae cyfres o feini prawf ar gyfer dilyniant a rhaid eu cymhwyso’n 
gyson ac yn deg fel y gall pob myfyriwr lwyddo. 
 

• Bydd myfyriwr sy’n cael gradd D ar Safon UG, yn symud ymlaen yn 
awtomatig i U2 yn y pwnc hwnnw. 
 

• Os yw myfyriwr wedi cael gradd E/U ar Safon UG, bydd disgresiwn ar gael 
i’r Uwch Reolwr Cwricwlwm mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y 
Cwricwlwm i’w dderbyn ef/hi ar y pwnc U2. 
 

 
• Fel arfer, dim ond myfyrwyr â chymysgedd o raddau A a B ar Safon UG 

sy’n cael eu caniatáu i barhau gyda phedwar pwnc mewn ymgynghoriad 
ag Arweinwyr y Cwricwlwm. 
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• Rhaid i holl fyfyrwyr U2 gymryd o leiaf dau bwnc U2 (neu’r cyfwerth); 

gellir eu cyfuno â dewisiadau UG. Caiff myfyrwyr le ar gyrsiau UG dim ond 
os oes lle ar gael ar ôl i fyfyrwyr blwyddyn 1 gofrestru. 
 

• Gallai cofnod annerbyniol o fod yn hwyr, presenoldeb isel, prinder gwaith 
cwrs neu ymddygiad gwael olygu na fydd myfyriwr yn symud ymlaen i U2. 
 

• Os na all myfyriwr symud ymlaen, bydd yn cael cyngor a chanllawiau 
priodol adeg cyhoeddi’r canlyniadau neu adeg cofrestru. 
 

• Caniateir i fyfyriwr gymryd llai o bynciau UG neu U2 yn ôl disgresiwn Deon 
y Gyfadran os oes ganddo/ganddi broblemau personol neu broblemau 
cysylltiedig ag iechyd. 


