
 

 

Taflen Ffeithiau Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol 
PRENTISIAETH GRADD PEIRIANNEG FEDDALWEDD GYMHWYSOL (R40) 
 
 
Os ydych wedi cwblhau dysgu blaenorol sydd ar yr un lefel academaidd â modiwlau’r 
Brifysgol Agored, efallai y gallwn roi eithriad credydol i chi o ran rhaglen brentisiaeth gyda’r 
Brifysgol Agored: gall hyn leihau nifer y modiwlau mae’n rhaid i chi eu hastudio i gwblhau’r 
rhaglen brentisiaeth gyda’r Brifysgol Agored. Mae’n rhaid i chi ddewis y rhaglen brentisiaeth 
rydych eisiau ei dilyn gyda ni cyn gwneud cais am gydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol 
(RPL). 
 
Mae dau fath o RPL ar gael: 
RPCL - Cydnabyddiaeth o ddysgu ardystiedig (trosglwyddiad credyd) 
RPEL - Cydnabyddiaeth o ddysgu trwy brofiad blaenorol 
 
Mae’r daflen ffeithiau’n rhannu gwybodaeth â chi am RPCL (trosglwyddiad credyd) ac 
RPEL ar gyfer y rhaglen benodol hon gyda’r Brifysgol Agored. 
 
Noder: 

 Dim ond ar ôl i chi wneud cais ffurfiol sydd wedi cael ei ystyried gan aseswyr y Brifysgol 
Agored y gallwn gadarnhau faint o gredydau allwn eu dyfarnu i chi. 

 Mae’n rhaid i’ch dysgu blaenorol fod ar yr un lefel academaidd. Mae’n rhaid i’ch dysgu 
blaenorol gynnwys yr un faint o gredydau ag astudiaeth y Brifysgol Agored rydych wedi’ch 
eithrio rhagddi ar gyfer RPCL (trosglwyddiad credyd). Gellir dod o hyd i ragor o fanylion 
ynghylch pwyntiau a lefelau CATS ar ein gwefan, sef www.open.ac.uk/credit-transfer. 

 Byddwn yn dyfarnu cymaint o gredydau â phosibl i chi, ond mae nifer y credydau y gallwch 
eu derbyn yn dibynnu ar sawl ffactor (megis nifer y credydau rydych eisoes wedi’u cyflawni a 
pha mor agos mae eich dysgu blaenorol yn cyd-fynd â deilliannau dysgu sydd ynghlwm â 
phob modiwl y Brifysgol Agored a meini prawf safon y brentisiaeth). 

 Ar ôl dyfarnu RPL, rhaid cael trafodaeth gyda’ch Rheolwr Cyflawni'r Rhaglen Prentisiaeth, 
fydd yn rhoi cyngor ar effaith posibl yr RPL, ynghylch cadarnhau hyd y brentisiaeth. 
 

RPL tuag at y Brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Feddalwedd 
Gymhwysol (Cod Rhaglen: R40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.open.ac.uk/credit-transfer


 
 
 
Nifer uchaf yr RPL ar gael ar gyfer y cymhwyster hwn 
Yn y tabl isod, gweler y nifer uchaf o gredydau y gellir eu dyfarnu tuag at y rhaglen hon. 
Pennir nifer y credydau a ddyfarnir i chi pan fydd eich cais ar gyfer RPCL (trosglwyddiad 
credyd) a/neu RPEL wedi cael eu hasesu, ac efallai y bydd yn is na’r uchafswm a ddangosir 
isod. Mae credydau ar gyfer y rhaglen hon yn cael eu dyfarnu mewn cyfanswm o 60. Ni ellir 
dyfarnu credyd ar gyfer RPL yn erbyn cam olaf y rhaglen nac ar ddiwedd y cyfnod asesu ar 
gyfer y rhaglen brentisiaeth. 
 

Nifer y credydau sydd eu hangen ar gyfer y cymhwyster hwn 360 credyd 

Uchafswm cyfanswm yr RPL 240 credyd 

Uchafswm RPCL (trosglwyddiad credyd) 240 credyd 

Uchafswm RPEL (yn erbyn modiwl TMXY112) 30 credyd 

Lleiafswm y credydau y dylid eu cwblhau gyda’r Brifysgol 
Agored os dyfarnwyd uchafswm cyfanswm yr RPL 120 credyd 

 
Oed dysgu blaenorol 
Gallwn ystyried y canlynol ar gyfer y rhaglen hon: 
 
RPCL (trosglwyddiad credyd) - cwblhawyd dysgu blaenorol hyd at 16 mlynedd yn ôl  
RPEL - dysgu/profiad blaenorol hyd at 16 mlynedd yn ôl. 
 
Byddwn yn cyfrifo oed eich dysgu blaenorol gan ddefnyddio’r data y derbyniasom gyda’ch 
cais cyflawni, yn ogystal â’r holl dystiolaeth ategol ofynnol. 
 
Dysgu blaenorol y gallwch dderbyn RPCL (trosglwyddiad credyd) 
Gallwch wneud cais am RPCL (trosglwyddiad credyd) tuag at y rhaglen hon gan y Brifysgol 
Agored os ydych yn meddu ar unrhyw ddysgu blaenorol cymwys a ddangosir ar ein gwefan 
www.open.ac.uk/credit-transfer. Pan fyddwn yn asesu eich cais, byddwn yn edrych at 
debygrwydd eich dysgu blaenorol â modiwlau’r Brifysgol Agored o fewn y rhaglen hon. 
 
Mae’n debyg y bydd cyfanswm y credydau a ddyfarnir i chi’n dibynnu’n rhannol ar ba mor 
agos mae pynciau eich dysgu blaenorol yn cyd-fynd â modiwlau’r Brifysgol Agored a meini 
prawf safon y brentisiaeth. Os yw eich dysgu blaenorol mewn maes pwnc amherthnasol, ni 
allwn ddyfarnu eich RPCL (trosglwyddiad credyd) tuag at y rhaglen hon. Gallwch ddarllen 
am y pynciau sydd wedi’u cynnwys yn y rhaglen hon ar dudalen disgrifiad o’r rhaglen 
 

Beth sydd angen i mi ei gyflwyno law yn llaw â’m cais? 
Mae’n rhaid cefnogi bob cais am RPCL (trosglwyddiad credyd) gyda thystiolaeth swyddogol, 
fel arfer ar ffurf trawsgrifiad a/neu dystysgrif academaidd. Gweler y ffurflen gais am ragor o 
wybodaeth ynghylch y dystiolaeth y byddwch angen ei darparu. 
 

http://www.open.ac.uk/credit-transfer
https://info1.open.ac.uk/degree-apprenticeships-wales-resources


 
 
 
Byddwch hefyd angen darparu gwybodaeth/canlyniadau maes llafur fel bod yr arbenigwr 
academaidd yn gallu gweld pa mor agos mae eich dysgu blaenorol yn cyd-fynd â modiwlau’r 
rhaglen hon gan y Brifysgol Agored. Bydd eich trawsgrifiad academaidd yn darparu rhestr o’r 
modiwlau neu uned rydych wedi’u cwblhau. Er hyn, mae gwybodaeth maes llafur yn rhoi 
disgrifiad manwl o gynnwys pob modiwl, ac fel arfer ceir paragraff am bob modiwl/uned. Os 
na fyddwch yn darparu gwybodaeth maes llafur, ni allwn asesu eich cais. 
 
Dysgu blaenorol y gallwch dderbyn RPEL ar ei gyfer 
Gallwch wneud cais am RPEL yn erbyn modiwl TMXY112 y rhaglen hon os allwch ddangos 
dysgu yn erbyn y canlyniadau dysgu drwy eich profiad proffesiynol ac yn erbyn gofynion 
Gwybodaeth a Sgiliau fframwaith y brentisiaeth sy’n berthnasol i’r modiwl hwn. Asesir dysgu 
drwy brofiad blaenorol drwy gwblhau adnodd hunan-asesu modiwl a chwis gwybodaeth a 
sgiliau ar-lein. Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n llwyddo yn yr adnodd hunan-asesu a’r cwis ar-lein 
gyflwyno ffurflen gais RPEL sy’n dangos dysgu yn erbyn safon y Brentisiaeth a deilliannau 
dysgu sydd ynghlwm â phob modiwl. 
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