
 

Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) 

Ffurflen Eithrio Achrediad Profiadol (Cyrsiau Pearson) 
Darllenwch Bolisi a Phroses Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol Pearson cyn cwblhau'r ffurflen hon 

 

Cyfrifoldeb Arweinydd y Cwrs yw cefnogi'r myfyriwr i gwblhau'r ffurflen hon. 
 

Rhan 1a Gwybodaeth Gyffredinol – I'w chwblhau gan bob ymgeisydd 

 
Manylion 
cyswllt: 

Cyfenw:  Enw cyntaf:  

Rhif 
ymrestru: 
(Os yw'n 
hysbys) 

 E-bost:  

Cwrs/Dyfarnia
d yr ydych yn 
ei astudio neu 
wedi gwneud 
cais i'w 
astudio: 

 Dull astudio: Llawn amser / Rhan 
amser 

 
 

Rhan 1b – Cymwysterau 
 

RPL ar gyfer Eithrio rhag cwblhau modiwl/au 
Dyfarniad 
e.e. Safon 
Uwch 

Pwnc Ysgol/Coleg/Prifysgol Dyddiad Gradd/Canlyni
ad 

     

     

     

     

     

     

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/Support/policies-for-centres-learners-and-employees/Recognition_of_prior_learning_and_process_policy.pdf


Rhan 1c Profiad Gwaith / Hanes Cyflogaeth – I'w chwblhau gan bob ymgeisydd 

Enw Cwmni/Sefydliad Dyddiad 
cyflogaeth/ar 
leoliad 

Teitl y Swydd Cyfrifoldebau a Llwyddiannau 

    

    

    

    

 
 

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fodloni Polisi a Phroses Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol Pearson 
 

Rwyf eisiau defnyddio Dysgu Profiadol er mwyn eithrio rhag cwblhau lefel gyfan o astudiaeth (e.e. 
blwyddyn o astudio): 
Na 

Ydw / 

Lefel Nifer Lefel canlyniad(au) dysgu Cyfeirnod Crynodeb / math o At ddefnydd yr 
Aseswr 

astudiaet
h 

y  tystiolaeth dystiolaeth yn unig 

 credydau    Cymeradwywy
d I/N 

     a Gradd 
4      

5      
6      

7      

Rwyf eisiau defnyddio Dysgu Profiadol er mwyn eithrio rhag cwblhau modiwl(au): 
/ Na 

Ydw 

Cod Nifer Canlyniadau dysgu Cyfeirnod Crynodeb / math o At ddefnydd yr 
Aseswr 

Modiwl y Modiwl(au) tystiolaeth dystiolaeth yn unig 
 credydau    Cymeradwywy

d Y/N 
     a Gradd 
      
      
      
      
      
      

      

1ch Dysgu Profiadol ar gyfer Achrediad 

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/Support/policies-for-centres-learners-and-employees/Recognition_of_prior_learning_and_process_policy.pdf


Datganiad personol Gorfodol 
Er mwyn asesu'r cais am RPL, mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn adlewyrchu ar 
ganlyniadau dysgu'r modiwl/lefel a sut mae eich tystiolaeth a galluoedd yn arddangos yn eang eich bod wedi 
eu 
cyflawni. (Argymhellir dim mwy na 1500 o eiriau am bob modiwl 20 credyd) 

 

 
 

Llyfryddiaeth / Cyfeiriadau 
Yn ystod creu'r cais hwn, neu wrth gyflawni eich dysgu blaenorol, efallai eich bod wedi cynnal gwaith ymchwil, gall 
hyn 
fod o fewn llyfrau, cyfnodolion ar -lein ayyb, gwnewch nodyn ohonynt isod i ategu eich cais. 

 

Math o gyfeirio, 
llyfr, 
cyfnodolyn, 
ar-lein ayyb 

Enw'r awdur(on) Blwyddyn 
cyhoeddi neu 
Ddyddiad 
cyrchu 

Teitl llyfr, erthygl neu 
wefan 

Rhif tudalen neu 
Gyfeiriad 
Electronig 

     

     

     

     

     



Rhan 1d Datganiad – I'w chwblhau gan bob ymgeisydd 
☐ Mae'r manylion rwyf wedi eu cynnwys yn y ffurflen gais am RPL yn gywir. 
☐ Rwyf wedi cynnwys copïau wedi eu sganio o fy nhystysgrifau cymwysterau gwreiddiol. 
☐ Rwyf wedi cynnwys tystiolaeth sy'n berthnasol i'r canlyniadau dysgu y gellir eu gwirio fel rhai fy hun. 
☐ Rwyf wedi cael gwybod am y gofynion credydau ychwanegol a addysgir er mwyn cyflawni'r dyfarniad, ac yn eu 

deall. 
☐ Rwyf wedi cael gwybod, ac yn deall, sut bydd y dyfarniad yn cael ei ddosbarthu. 
☐ Rwyf wedi cael gwybod, ac yn deall, pa farciau (Dysgu Profiadol) os o gwbl fydd yn cyfrannu tuag at 
ddosbarthiad y dyfarniad. 
☐ Rwyf wedi cael gwybod o'r costau sy'n gysylltiedig â'r cais hwn. 
☐ Mae gen i gopi o'r ffurflen hon. 

 
Cofnod Tystiolaeth 
Mae llunio cais yn cynnwys casglu tystiolaeth, cofnodwch yr holl dystiolaeth rydych yn ei chyflwyno yma 
Cyfeirnod 
tystiolaeth 

Crynodeb / math o dystiolaeth 

Atodiad 1 Copïau o gymwysterau ffurfiol wedi eu sganio 
Atodiad 2 *CV 
Atodiad 3  

Atodiad 4  

Atodiad 5  

Atodiad 6  

Atodiad 7  

Atodiad 8  

Atodiad 9  

Atodiad 10  
  
  
  
  
  
  
  
  

* Mae'r rhain yn ofynion gorfodol, ac mae'n rhaid eu cynnwys gyda'ch tystiolaeth 
 

Llofnod yr ymgeisydd:  

Dyddiad cyflwyno'r cais:  

Dull cyflwyno:  



 
Mae angen i'r adran ganlynol gael ei chwblhau gan arweinydd y cwrs neu aseswr RPL 

 
Derbynneb o gais am RPL   

Enw arweinydd y 
cwrs: 

  

Enw'r Aseswr Cyntaf:   

Enw'r Ail Aseswr:   

Dyddiad y 
penderfyniad: 

  

Penderfyniad a 
gytunwyd arno gan 
y ddau Aseswr 
Cymeradwyo neu 
Fethu 
penderfyniad 

  
 
 

Dyddiad: 

 Gwirio a dosbarth credyd 
Lefel yr 
astudio
: 

Credydau 
Dysgu Profiadol 
wedi ei 
gymeradwyo: 

A fydd marciau Dysgu Profiadol yn 
cyfrannu at ddosbarthiad y 
dyfarniad? 

Nifer y credydau 
ychwanegol a addysgir 
sydd eu hangen: 

Cyfans
wm 
credyd
au 

4     

5     
6     
7     

 
 

Rhan 3 Gweinyddiaeth  

I'w chwblhau gan Arweinydd y Cwrs / Aseswr RPL 
Canlyniad wedi ei gyfathrebu i'r 
ymgeisydd drwy: 

Derbyniadau / Arweinydd y Cwrs 
Dyddia
d: 

 

Dull cyfathrebu:  
Ffurflen RPL wedi ei hanfon i adran 
weinyddol AU erbyn: 

 Dyddia
d: 

 

 

Gweinyddiaeth Cofnodion Myfyrwyr 
I'w gwblhau gan y Rheolwr Gweinyddiaeth Myfyrwyr 
Diweddaru'r cofnod myfyrwyr 
erbyn: 

 Dyddia
d: 

 

 

Defnydd Swyddogol yn Unig 
Rhan 2 Asesiad o Gais am RPL 


