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Rhan 1  

1. Cyflwyniad 
Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn credu bod profiad gwaith o safon yn hanfodol i'ch 

paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.  Bwriad y canllawiau hyn yw darparu 

gwybodaeth iechyd a diogelwch i chi cyn ymgymryd ag unrhyw fath o brofiad gwaith. 

2. Geirfa lleoliad  
Mae lleoliad gwaith yn gyfnod o waith dan oruchwyliaeth, sy'n rhan annatod o'ch 

cwrs, lle byddwch chi'n gweithio gyda chyflogwr, er eich bod yn dal wedi’ch cofrestru 

gyda PDC ac yn ddarostyngedig i'w rheoliadau.  Gall lleoliad gwaith gael ei drefnu 

naill ai gan y Brifysgol neu chi ond ym mhob achos mae angen iddo gael ei 

gymeradwyo gan yr Ysgol berthnasol. 

At ddibenion y canllawiau hyn, mae “lleoliad (gweithgaredd)” yn cynnwys, ond nid 

yw'n gyfyngedig i: 

 70 awr: modiwlau Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd fel arfer sy'n 

cydymffurfio â'r Glasbrint Academaidd.  Gall lleoliadau yn y gwaith fod yn daledig 

neu'n ddi-dâl, ond rhaid iddynt fod yn berthnasol yn academaidd; 

 Interniaethau: cyrsiau sy'n cynnwys cydran hirach yn y gwaith rhwng 8 - 10 

wythnos, gallant fod yn daledig neu’n ddi-dâl; 

 Briffiau byw: modiwlau lle bydd Sefydliadau yn darparu senarios byd go iawn i 

chi weithio arnyn nhw wrth aros wedi’ch lleoliad yn y Brifysgol. 

 Rhyngosod / Diwydiannol: cyfwerth ag astudiaeth academaidd blwyddyn (30 

wythnos). Fel arfer yn cael ei gymryd ar ôl ail flwyddyn gradd israddedig.  Gall y  

lleoliadau hyn fod yn daledig neu’n ddi-dâl. 

Partner Lleoliad Gwaith yw aelod o'r Tîm Lleoliad Gwaith wedi'i leoli yn Gyrfaoedd a 

Chyflogadwyedd.  Mae pob Partner wedi'i leoli yn y Gyfadran a byddant yn gyfrifol 

am gyrsiau penodol. 

Trefnydd Lleoliad yw unrhyw aelod o'r Ysgol sy'n ymwneud â rhedeg a / neu gefnogi 

gweithgareddau lleoliad. 

Tiwtor Gwadd yw aelod o staff academaidd sy'n ymweld â Myfyriwr ar Leoliad yn 

adeilad y Darparwr Lleoliad yn ystod y gweithgaredd lleoliad. 

Myfyriwr ar Leoliad yw unrhyw fyfyriwr sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd 

lleoliad. 

Darparwr Lleoliad yw'r cyflogwr neu'r sefydliad sy'n cynnal y gweithgaredd lleoliad. 
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3. Rheoli Risg 
Mae'r brifysgol yn mabwysiadu proses tair rhan i sicrhau bod risg yn cael ei rheoli cyn, yn 

ystod ac ar ôl y lleoliad.  Mae'r broses hon fel a ganlyn: - 

a) Rhaid i'r Partner Lleoliad Gwaith neu'r Trefnydd Lleoliad sicrhau bod y ffurflenni 

iechyd a diogelwch yn cael eu cwblhau cyn y lleoliad. 

b) Bod gweithdrefnau ar waith i sicrhau eich bod chi fel myfyriwr yn cael eich briffio 

cyn i'r lleoliad gychwyn; a 

c) Bod y lleoliad yn cael ei fonitro a'i adolygu cyn belled ag y mae'n rhesymol 

ymarferol. 

 

4. Cyfrifoldebau 
Mae lleoliad yn bartneriaeth tair ffordd rhwng y Brifysgol, chi (Myfyriwr ar Leoliad) 

a'r Darparwr Lleoliad. Mae gan bob un o'r partneriaid gyfrifoldeb penodol a 

amlinellir isod. 

4.1 Cyfrifoldebau’r Brifysgol 
 

 Eich cynghori ar foesau cyffredinol yn y gweithle a sicrhau eich bod yn 

ymwybodol o agweddau iechyd a diogelwch cyffredinol trwy ddarparu 

gwybodaeth trwy'ch cwrs astudio ynghyd â defnyddio'r canllawiau hyn. 

 

 Rhoi cyfle i chi a'r Darparwr Lleoliad roi gwybod am unrhyw broblemau a 

brofir o ran iechyd a diogelwch tra ar leoliad ac ymateb yn briodol. 

 

 Gweithredu fel pwynt cyswllt i'r ddau barti yn ystod y lleoliad. 

 

 Ceisio casglu adborth gan y ddau barti ar ôl i'r lleoliad gael ei gwblhau. 

 

4.2 Cyfrifoldebau’r Myfyriwr ar Leoliad 
 

 Mynychu'r lleoliad gwaith am y cyfnod a nodwyd uchod, neu yn achos unrhyw 

estyniad, tan y dyddiad cwblhau newydd fel y cytunwyd â'ch Darparwr Lleoliad. 

 

 Peidio â dwyn anfri ar enw da PDC a gweithio i hyrwyddo enw da ar gyfer PDC, eich 

cwrs a'ch cyd-fyfyrwyr. 

 

 Cadw at reolau a rheoliadau'r sefydliad (gan gynnwys unrhyw god gwisg penodol). 
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• Sicrhau eich bod wedi darllen a deall y Canllawiau Iechyd a Diogelwch a ddarparwyd, 
cyn dechrau'r lleoliad.

• Rhoi gwybod i'r Darparwr Lleoliad (a'r Tîm Lleoliad Gwaith) am unrhyw ffactorau 
personol neu newidiadau i ffactorau personol (e.e. iechyd, anabledd, ieithyddol neu 
ddiwylliannol) a allai effeithio ar lefel y risg sydd ynghlwm wrth y lleoliad neu a allai 
olygu bod angen gwneud addasiadau rhesymol tra ar leoliad.

• Cyflawni'r gwaith a bennir gan y Darparwr Lleoliad o dan arweiniad y goruchwyliwr 
yn y sefydliad.

• Pan fyddwch chi ar leoliad, rhoi gwybod i'r Tîm Lleoliad Gwaith am unrhyw 
ddigwyddiadau, materion sy'n codi neu unrhyw bryderon am iechyd a diogelwch yn 
eich Darparwr Lleoliad a allai beryglu llwyddiant profiad myfyrwyr neu brofiad 
myfyrwyr y dyfodol sy'n cwblhau lleoliad tebyg.

• Caniatáu i ddata personol y credir yn rhesymol ei fod yn berthnasol i'r Darparwr 
Lleoliad gael ei rannu gan y Tîm Lleoliad Gwaith a’r Darparwr Lleoliad, os yw'n 
briodol.

• Rhoi caniatâd i'r Tîm Lleoliad Gwaith gysylltu â'ch Darparwr Lleoliad i gael adborth ar 
eu gwerthusiad o'ch perfformiad yn ystod cyfnod y lleoliad.

• Rhoi'ch adborth eich hun pan ofynnir ichi wneud hynny, a chymeradwyo i rannu’r 
adborth hwn gyda'ch Darparwr Lleoliad os oes angen.

• Cadarnhau bod unrhyw yswiriant cerbyd yn cynnwys teithio i'r gwaith ac oddi yno a 
defnydd busnes os gofynnir i chi deithio yn ystod y lleoliad (os ydych chi'n gyrru i'r 
lleoliad mewn cerbyd preifat).

• Ymgynghori â'r Brifysgol cyn ceisio unrhyw newidiadau yn nhelerau a hyd y lleoliad 
neu'r gwirfoddoli, nad ydynt yn berthnasol i gysgodi gwaith.

• Rhaid i chi beidio â datgelu, ar unrhyw adeg, yn ystod neu ar ôl y lleoliad, i drydydd 
parti, unrhyw wybodaeth gyfrinachol gan gynnwys gwybodaeth bersonol a gewch 
gan y cyflogwr yn ystod eich lleoliad nad yw eisoes ar gael i'r cyhoedd.  Bydd PDC yn 
cwrdd â chyfrifoldebau am gyfrinachedd eich data personol o dan Bolisi Diogelu Data 
PDC.

• Fel rheol, bydd y myfyriwr yn berchen ar yr hawliau mewn eiddo deallusol (IP) a 
ddatblygwyd gan y myfyriwr yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir ym mholisi Eiddo 
Deallusol Myfyrwyr PDC.  Bydd gan y cyflogwr drwydded i'r eiddo deallusol a grëwyd 
gan y myfyriwr i'w ddefnyddio at ei ddibenion busnes ei hun.  Mewn rhai lleoliadau,

https://uso.southwales.ac.uk/information-compliance-unit/copyright-and-intellectual-property/
https://uso.southwales.ac.uk/information-compliance-unit/copyright-and-intellectual-property/
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gall y Brifysgol a'r Cyflogwr gytuno mai'r Cyflogwr fydd yn berchen ar yr IPR a 

gynhyrchir gan y myfyriwr a bydd y myfyriwr yn ymwybodol o hyn cyn ystyried y 

lleoliad.  Bydd y Brifysgol yn cadw'r hawl i ddefnyddio'r IP a grëwyd gan y lleoliad at 

ddibenion addysgol. 

 Ar gyfer Lleoliadau Taledig, bydd myfyrwyr yn ddarostyngedig i Bolisi Eiddo Deallusol

y cyflogwr, oni chytunir yn wahanol.

4.3 Cyfrifoldebau’r Darparwr Lleoliad 

 Darparu'r lleoliad gwaith i'r myfyriwr y cytunwyd arno am y cyfnod y cytunwyd arno,

gan sicrhau, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, ei fod yn derbyn cefnogaeth, arweiniad a

phrofiad cyffredinol i greu amser cynhyrchiol a chadarnhaol gyda'ch sefydliad.

 Darparu cyfnod sefydlu priodol, gan gynnwys trefniadau Iechyd a Diogelwch;

rhagofalon tân; gwacáu mewn argyfwng a threfniadau cymorth cyntaf; sut i adrodd

am ddamweiniau, digwyddiadau ac amodau anniogel.

 Darparu amgylchedd gwaith diogel (gan gynnwys Offer Amddiffynnol Personol

priodol lle bo angen) a thriniaeth anwahaniaethol.

 Cydweithredu â'r Tîm Lleoliad Gwaith cyn belled ag sy'n angenrheidiol pan fydd yn

mynd ar drywydd materion iechyd a diogelwch a godir, gan gynnwys darparu

diweddariadau ar adnewyddu polisïau yswiriant os ydynt yn dod i ben yn ystod y

cyfnod lleoliad; a

 Sicrhau bod yswiriant ar waith i dalu am atebolrwydd am unrhyw anafiadau neu

afiechyd a gynhelir gan y myfyriwr neu unrhyw drydydd parti y gellir ei briodoli i

weithgareddau'r myfyriwr yn ystod cyfnod y lleoliad.

 Rhoi gwybod i'r Tîm Lleoliad Gwaith am unrhyw ddamweiniau, achosion o afiechyd

sy'n effeithio ar y myfyriwr neu doriadau disgyblaeth gan y myfyriwr cyn gynted â

phosibl ar ôl y digwyddiad.

 Rhoi adborth i'r Tîm Lleoliad Gwaith ar gynnydd yn y lleoliad gwaith os gofynnir

amdano, llenwi ffurflen adborth ar ôl cwblhau, a chymeradwyo bod yr adborth hwn

yn cael ei rannu gyda thrydydd partïon yn PDC.
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Hawliau Eiddo Deallusol 

• Fel rheol, bydd y myfyriwr yn berchen ar yr hawliau mewn eiddo deallusol (IP) a 
ddatblygwyd gan y myfyriwr yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir ym mholisi Eiddo 
Deallusol Myfyrwyr PDC.  Bydd gan y cyflogwr drwydded i'r eiddo deallusol a grëwyd 
gan y myfyriwr i'w ddefnyddio at ei ddibenion busnes ei hun.  Mewn rhai lleoliadau, 
gall y Brifysgol a'r Cyflogwr gytuno mai'r Cyflogwr fydd yn berchen ar yr IPR a 
gynhyrchir gan y myfyriwr a bydd y myfyriwr yn ymwybodol o hyn cyn ystyried y 
lleoliad.  Bydd y Brifysgol yn cadw'r hawl i ddefnyddio'r IP a grëwyd gan y lleoliad at 
ddibenion addysgol.

• Ar gyfer Lleoliadau Taledig, bydd myfyrwyr yn ddarostyngedig i Bolisi Eiddo Deallusol 
y cyflogwr, oni chytunir yn wahanol.

Rhan 2 – Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch ar gyfer lleoliadau 

Dyma'r broses tair rhan: - 

Cyn y lleoliad 

Cam 1: Byddwch yn cyflwyno ffurflen manylion lleoliad a fydd yn egluro ble a 
phryd rydych chi'n mynd ar leoliad i'ch partner lleoliad. 

Cam 2: O'r wybodaeth hon bydd eich partner lleoliad gwaith yn gallu anfon 
ffurflen gyffredinol iechyd a diogelwch atoch yn gyntaf (os yw'r cyflogwr yn 
newydd neu heb gael ei ddefnyddio o fewn 3 blynedd).  Mae hyn yn casglu 
gwybodaeth fel yswiriant atebolrwydd cyflogwr a gwybodaeth asesiad risg.  Yn 
ail, anfonir y ffurflen iechyd a diogelwch penodol, sy'n rhoi manylion eich 
gwybodaeth. 

Cam 3: Byddwch yn derbyn briff iechyd a diogelwch a chopi o'r canllawiau. 

Cam 4: Yna caiff y lleoliad ei gymeradwyo gan eich partner lleoliad gwaith ac 
weithiau mae angen cymeradwyaeth academaidd i wirio addasrwydd y lleoliad. 

Yn ystod y lleoliad 

Cam 5: Mae cyswllt a chefnogaeth yn cael ei gynnal gan dîm eich cwrs a'ch 
partner lleoliad gwaith. 

Cam 6:  Os bydd unrhyw faterion iechyd a diogelwch yn codi, dylid eu hadrodd 

i'ch cyflogwr fel y Cam cyntaf, ac yna dylid hysbysu'ch partner lleoliad gwaith neu 
dîm eich cwrs. 

https://uso.southwales.ac.uk/information-compliance-unit/copyright-and-intellectual-property/
https://uso.southwales.ac.uk/information-compliance-unit/copyright-and-intellectual-property/
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Ar ôl y lleoliad 

Cam 7: Bydd angen i chi gyflwyno adborth am eich lleoliad i'ch partner 
lleoliad gwaith. 
 

Rhan 3 – Y gwahanol ffyrdd y gellir prosesu lleoliadau  
Mae nifer o ffyrdd y mae Myfyrwyr ar Leoliad yn dewis lleoliadau, a gallant 

arwain at gamau ychydig yn wahanol ar ran Partner / Trefnydd Lleoliad Gwaith. 

Isod mae rhai enghreifftiau: 

1.1 Lleoliadau Gwaith a drefnir gan y Brifysgol: 
Yn aml, daw rhai cyfleoedd gan y brifysgol a’u cynnig i grŵp penodol o fyfyrwyr.  

Yn yr achos hwn, byddai angen i'r broses iechyd a diogelwch lawn ddigwydd, ond 

heb yr angen am gymeradwyaeth academaidd. 

1.2 Lleoliadau Gwaith a ganfuwyd gan y myfyriwr: 
Yn yr achos hwn, rydych chi wedi dod o hyd i'ch lleoliad eich hun yn annibynnol 

ac felly byddai'r lleoliad hwn angen y broses iechyd a diogelwch lawn (fel uchod), 

ond gyda'r angen am gymeradwyaeth academaidd. 

1.3 Myfyrwyr sy’n dymuno defnyddio swydd rhan-amser 
Os ydych chi'n teimlo y gall eich swydd rhan-amser gyflawni gofynion eich cwrs 

ar gyfer lleoliad gwaith, mae dwy weithdrefn wahanol yn dibynnu ar eich sefyllfa 

swydd.  Yn gyntaf, os dewiswch ddefnyddio'ch swydd arferol heb wneud unrhyw 

addasiadau y cytunwyd arnynt i weddu i'ch modiwl lleoliad, yna mae angen 

cymeradwyaeth academaidd, ond dim ond Camau 3-5 yn y broses iechyd a 

diogelwch sy'n angenrheidiol.  Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio'ch cyflogwr 

ond yn addasu'ch rôl i'w wneud yn fwy addas i'ch modiwl lleoliad, yna mae angen 

cymeradwyaeth academaidd ynghyd â'r broses iechyd a diogelwch lawn. 

1.4 Myfyrwyr sy’n dymuno defnyddio profiad gwaith/swydd flaenorol  
Efallai eich bod mewn sefyllfa lle mae gennych brofiad gwaith blaenorol, a allai 

gwmpasu'ch modiwl lleoliad ar gyfer eich cwrs.  Yn yr achos hwn, byddai angen i 

chi gael cymeradwyaeth academaidd gan aelod o staff y cwrs er mwyn 

cadarnhau bod yr asesiad hwn yn gywir.  Os caiff ei gymeradwyo, nid oes angen 

cymryd unrhyw gamau iechyd a diogelwch pellach. 

1.5 Myfyrwyr sy’n dewis ymgymryd â Lleoliad dros yr haf 
Os dewiswch wneud eich lleoliad trwy'r haf (rhwng y flwyddyn 1af a'r 2il 

flwyddyn fel arfer), a allai fod yn gam gweithredu a argymhellwyd i chi naill ai gan 

aelod o dîm y Cwrs (h.y. academaidd) neu Bartner / Trefnydd Lleoliad Gwaith fel 

rhan o sesiwn ffurfiol, yna rhaid gwneud pob ymdrech i ddilyn y broses iechyd a 

diogelwch lawn arferol.  Fodd bynnag, mewn gwirionedd mae dwy ffordd fel 

arfer: 
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a) Rydych yn hysbysu'r Partner / Trefnydd Lleoliad Gwaith o'r lleoliad cyn 

cychwyn, a dilynir y broses arferol. 

(D.S. Rhaid darparu'r hysbysiad hwn cyn diwedd tymor y Gwanwyn); neu 

b) Rydych yn methu â hysbysu'r Partner / Trefnydd Lleoliad Gwaith cyn y 

dyddiad cau (neu o gwbl).  Os yw hyn yn wir, yna mae'r gweithgaredd lleoliad 

yn cael ei drin fel lleoliad gwaith blaenorol pan adroddir arno a chymhwysir y 

safonau hynny. 

 

Lleoliadau Tramor 
Os oes gennych leoliad efallai y bydd gweithdrefnau ychwanegol yn ogystal â'r broses iechyd a 

diogelwch arferol. 

Yn Ffrainc a Sbaen, er enghraifft, mae myfyrwyr lleoliad yn destun cytundeb Convention de Stage / 

Convenio de Colaboración / Convenio de Prácticas o dan yr hyn y maent yn cael eu hystyried yn 

weithwyr oddi tano, ac mae'r cyflogwr yn gyffredinol yn derbyn cyfrifoldeb amdanynt o dan y 

gyfraith genedlaethol. Fodd bynnag, gall rhai sefydliadau anghenedlaethol sy'n darparu cyfleoedd 

lleoliad yn Ffrainc a Sbaen wrthod derbyn y cyfrifoldeb hwn a cheisio trosglwyddo'r risg i'r brifysgol. 

Efallai y bydd yswirwyr y brifysgol yn gallu cwmpasu'r lleoliadau hyn yn unigol, yn amodol ar 

hysbysiad ymlaen llaw ac yn dibynnu ar delerau'r contract. 

Yn unol â hynny, dylai Partneriaid Lleoliad Gwaith, wrth geisio gwybodaeth am leoliad tramor, ofyn 

i'r cyflogwr a yw eu hyswiriant yn cynnwys atebolrwydd am anafiadau neu salwch a ddioddefir gan 

fyfyrwyr lleoliad ac sy'n gysylltiedig â'u dyletswyddau gyda'r sefydliad. 

Bydd angen cyfeirio atebion ‘Nac ydy’ at arbenigwr yswiriant y brifysgol gyda manylion y lleoliad.  Os 

nad oes unrhyw ofyniad yn y wlad dan sylw am yswiriant math atebolrwydd cyflogwr, mae angen i'r 

myfyriwr fod yn ymwybodol na fyddai ganddo fawr o ddiogelwch cyfreithiol, os o gwbl, a chael ei 

gynghori yn unol â hynny gan y Partner Lleoliad Gwaith.  Mewn amgylchiadau o'r fath, efallai y bydd 

y myfyriwr eisiau cymryd yswiriant damweiniau, ond ni all y brifysgol gynnig cyngor am hyn. 

Yswiriant Personol ar gyfer Damweiniau, Teithio ac Iechyd 

Gall ymateb prydlon i'r mwyafrif o ddigwyddiadau gael ei gwmpasu gan bolisi yswiriant teithio 

priodol.  Dylai hyn ddarparu: 

 Cymorth a chyngor brys am ddim, a 

 Yswiriant ar gyfer: 

 

- Gwariant meddygol brys (nodwch fod argyfwng yn golygu unrhyw beth sydd yn 

  annisgwyl, yn hytrach na thriniaeth reolaidd ar gyfer cyflwr sy'n bodoli eisoes; nid oes 

angen iddo fod yn ddigwyddiad difrifol neu fygythiad bywyd) 

- Treuliau dychwelyd brys 

- Colli eiddo personol, bagiau ac arian 

- Costau canslo a chwtogi 

- Atebolrwydd personol 

- Treuliau cyfreithiol 

- Treuliau gwacáu brys 

- Gweithgareddau hamdden (er y gellir eithrio gweithgareddau peryglus penodol) 

- Buddion damweiniau personol cyfyngedig 
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Ni fydd yswiriant teithio gwyliau yn ddigonol. 

 

Myfyrwyr Rhyngwladol  
Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol sy'n gwneud lleoliad bydd angen iddo gydymffurfio â Haen 4. I 

gael cyngor ac arweiniad pellach, dylech siarad â'ch Partner Lleoliad Gwaith neu ymweld â'r Tîm 

Rhyngwladol a Mewnfudo. 

 

Gwybodaeth bellach  
Daw lleoliadau gwaith mewn amrywiaeth annherfynol o siapiau a meintiau sy'n aml yn ei gwneud 

hi'n anodd sefydlu canllawiau sy'n ymdrin â phob digwyddiad posib. Pan gymerir hyn ochr yn ochr â'r 

cymhlethdodau sy'n gynhenid mewn arfer da ar gyfer iechyd a diogelwch, yna gall ymddangos fel 

ymdrech ysgubol.  Weithiau'r ffordd hawsaf o ddod o hyd i eglurder yn y sefyllfa hon yw edrych tuag 

at brofiadau eraill.  Ewch i’r wefan iechyd a diogelwch ……… i edrych ar rai senarios ‘Beth Os’ y gellir 

eu defnyddio fel sail ar gyfer dealltwriaeth. 

 
 


