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R40 
 

 
 

Baglor Gwyddoniaeth (Anrhydedd) Peirianneg Feddalwedd 
Gymhwysol 

 
Dylid darllen y rheoliadau hyn ar y cyd â’r Rheoliadau Academaidd (Prentisiaethau). Mae’r 
rheoliadau hyn ar gael ar-lein ar wefan ‘Rheoliadau a Pholisïau Myfyrwyr’ y Brifysgol Agored 
https://help.open.ac.uk/documents/policies. 

 
Teitl byr 
BSc (Anrh) Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol 

 
Llythyrau dyfarnu 
BSc (Anrh) Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol (Agored) 

 
Gofynion mynediad 
Dim gofynion mynediad academaidd. Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod mewn gwaith ac yn cael 
eu noddi fel rhan o Brentisiaeth ffurfiol yng Nghymru er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y 
rhaglen radd hon. 

 
Yr uchafswm o amser a ganiateir i astudio 
Cyfyngiad amser y brentisiaeth: Mae dyddiadau Dechrau a Gorffen wedi’u dewis ar gyfer 
Rhaglenni Prentisiaethau’r Brifysgol Agored, a rhaid cwblhau’r brentisiaeth (yn cynnwys 
cymwysterau) o fewn y dyddiadau hyn. 
 

Mae hyn yn cymryd blaenoriaeth dros unrhyw gyfyngiad amser academaidd arall gan y 

Brifysgol Agored. Cyfyngiad amser academaidd: 16 blynedd 
 

Gofyniad credyd 
360 credyd 

 
Cam 1 (120 credyd) 
60 credyd o fodiwlau gorfodol lefel 1 yn grŵp (A) a (B), 30 credyd o fodiwl dysgu seiliedig ar 
waith gorfodol Lefel 1 a 30 credyd o’r modiwl gorfodol lefel 2 

 
Cam 2 (120 credyd) 
90 credyd o fodiwlau gorfodol lefel 2 a 30 credyd o fodiwl gorfodol lefel 3 

 
Cam 3 (120 credyd) 
90 credyd o fodiwlau gorfodol lefel 3 a 30 credyd o fodiwl prosiect gorfodol lefel 3 
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Uchafswm y Gydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) 
240 credyd. Ystyrir RPL ar gyfer Cam 1 a 2 yn unig. 

 
 
 

Cydnabyddiaeth o Ddysgu Ardystiedig Blaenorol (RPCL drwy drosglwyddiad credyd) – 240 
credyd 

Cydnabyddiaeth o Ddysgu Drwy Brofiad Blaenorol (RPEL) - 30 credyd. Efallai y bydd RPEL 
ar gael yn erbyn modiwl 30 credyd grŵp (B) yng Ngham 1. Asesir dyfarniad RPEL drwy 
gwblhau adnodd hunan-asesu modiwl a chwis iCMA ar-lein. Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n 
llwyddo yn yr adnodd hunan-asesu a’r cwis iCMA gyflwyno ffurflen gais RPEL sy’n dangos 
dysgu yn erbyn Fframwaith y Brentisiaeth a deilliannau dysgu sydd ynghlwm â phob 
modiwl. 

 
Uchafswm oed dysgu blaenorol 
16 blynedd 

 
Gofyniad astudio unigryw 
120 credyd 

 
Rheolau ychwanegol 
Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys credydau eithriadol ar gyfer bob cam. Mae hyn yn 
cynnwys 30 credyd o astudiaeth Lefel 2 y Brifysgol Agored yng Ngham 1 a 30 credyd o 
astudiaeth Lefel 3 y Brifysgol Agored yng Ngham 2. 

Pennir dosbarthiad y radd yn ôl y graddau gorau a gyflawnwyd mewn 240 credyd o’r 
modiwlau Lefel 1 a restrwyd uchod. Mae’n rhaid i o leiaf 120 o’r credydau hynny ddod o 
fodiwlau Lefel 3, ac mae’n rhaid iddynt hefyd gynnwys modiwl prosiect gorfodol lefel 3. 

Defnyddir y modiwl prosiect gorfodol lefel 3 a’r 90 credyd gorau o’r 120 credyd sy’n weddill 
ar y lefel hon o fewn elfen pwysoliad dwbl y dosbarthiad. Bydd y modiwlau Lefel 2 a 3 sy’n 
weddill yn gwneud cyfraniad pwysoliad unigol i’r dosbarthiad. 
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