
Ysbrydoli Dysgu, Cyfoethogi Bywydau, Cyflawni Llwyddiant:
mwy nag addysg yn unig

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn cynrychioli gwerthoedd a rennir staff, 
myfyrwyr ac Undeb Myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC (NPTC).

Mae NPTC yn ymrwymo i:
	Annog a hyrwyddo cydraddoldeb, parch ac amrywiaeth
	Darparu rhaglenni astudio sy’n berthnasol yn 
 academaidd ac yn alwedigaethol ar gyfer anghenion 
 cyflogaeth presennol a rhai’r dyfodol
	Darparu safon uchel o ddysgu ac addysgu mewn 
 cymuned ddysgu gefnogol
	Cefnogi dysgu a llesiant myfyrwyr yn unol ag anghenion 
 unigol myfyrwyr
	Darparu dulliau cyfathrebu effeithiol rhwng staff a 
 myfyrwyr a hyrwyddo’r cyfleoedd i fyfyrwyr allu lleisio eu 
 barn a gwerthuso eu profiadau dysgu
	Darparu amgylchedd sy’n hyrwyddo’r defnydd o iaith 
 a diwylliant Cymraeg ac i weithio mewn partneriaeth 
 â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i hyrwyddo darpariaeth 
 addysgol Gymraeg
	Mynd i’r afael â phryderon myfyrwyr mewn modd sensitif 
 a phroffesiynol a chyfathrebu’n brydlon ac agored
	Ymdrin â chwynion yn brydlon yn unol â rheoliadau 
	Darparu gwybodaeth fanwl a chyngor ar gostau astudio 
 a ffioedd addysgu.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i:
	Ymddwyn yn unol â gwerthoedd NPTC fel y’u cyflwynir yn 
 y Cynllun Strategol a chydymffurfio â rheoliadau NPTC
	Bod yn rhan o gymuned ddysgu NPTC ac ymwneud yn 
 llawn â’u hastudiaethau trwy gymryd rhan mewn 
 dosbarthiadau a gweithgareddau dysgu â chymorth
	Cwblhau gwaith cwrs o fewn yr amserlen y cytunwyd arni 
 ac ymddwyn yn gyfrifol ym mhob asesiad ac arholiad
	Cymryd rhan mewn prosesau sydd wedi’u cynllunio i 
 gefnogi dysgu neu hyrwyddo llesiant myfyrwyr.

Mae myfyrwyr yn ymrwymo i:
	Ymddwyn yn unol â gwerthoedd NPTC fel y’u cyflwynir yn 
 y Cynllun Strategol a chydymffurfio â rheoliadau NPTC
	Bod yn rhan o gymuned ddysgu NPTC ac ymwneud yn 
 llawn â’u hastudiaethau trwy gymryd rhan mewn 
 dosbarthiadau a gweithgareddau dysgu â chymorth
	Cwblhau gwaith cwrs o fewn yr amserlen y cytunwyd arni 
 ac ymddwyn yn gyfrifol ym mhob asesiad ac arholiad
	Cymryd rhan mewn prosesau sydd wedi’u cynllunio i 
 gefnogi dysgu neu hyrwyddo llesiant myfyrwyr.

Siarter Myfyrwyr

Mae lincs i ragor o wybodaeth ar gael ar fersiwn ar-lein y Siarter Myfyrwyr ar

www.nptcgroup.ac.uk

“Bydd NPTC yn ymgymryd â’i rwymedigaethau cytundebol i fyfyrwyr ac yn cydymffurfio â’i ymrwymiadau o dan gyfraith 
defnyddwyr fel yr amlinellwyd gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Wrth wneud hynny, bydd NPTC yn gweithio i 
ddiogelu buddion myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau megis newidiadau sylweddol i’r ffordd y darperir cwrs neu gau cwrs. 
Mae gan y Brifysgol weithdrefnau ar waith i ymateb i’r amgylchiadau hyn a fydd yn lliniaru’r effaith bosibl ar fyfyrwyr ac sy’n 

cydnabod gwahanol anghenion ei gorff myfyrwyr amrywiol.”

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Siarter Myfyrwyr, cysylltwch â:  higher.education@nptcgroup.ac.uk

Chwilio NPTCGroup


