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Disgrifiad Swydd: Uwch-ddarlithydd - Addysgu Uwch, Darpariaeth Addysg 
Gymraeg 

 

Coleg/Ysgol: Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 

Adran/Pwnc: Meddygaeth 

Cyflog: Graddfa Addysgwr Meddygon Teulu neu Ymgynghorydd GIG gyfwerth 

Oriau gwaith: 0.2 CALl (2 sesiwn 3.5 awr yr wythnos) 

Contract: Rôl am gyfnod penodedig o 3 blynedd yw hon 

Lleoliad: Lleolir y swydd hon ar Gampws Parc Singleton 

 

Cyflwyniad 

Er mwyn cyflawni ei huchelgais o fod yn un o'r 30 o brifysgolion gorau, mae angen ar Brifysgol Abertawe 
weithlu â'r sgiliau amrywiol angenrheidiol i sicrhau ei bod yn gallu cyflawni rhagoriaeth mewn ymchwil, 
addysgu, dysgu a phrofiad ehangach y myfyrwyr; ac i fod yn bwerdy ar gyfer economi'r rhanbarth ac yn 
rhyngwladol. 

Gwybodaeth 
gefndirol 

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n ymgorffori iaith a diwylliant Cymraeg yn y rhaglen 
feddygol. Mae siaradwyr Cymraeg rhugl yn gallu cwblhau rhannau o'u cwrs yn Gymraeg ac yn 
cael eu hannog i weld eu dwyieithrwydd fel gallu ychwanegol y gellir ei ddefnyddio i ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd gwell i gleifion sy'n siarad Cymraeg mewn lleoliadau clinigol. Mae'r rhai 
nad ydynt yn siarad Cymraeg yn derbyn cymorth ac arweiniad i feithrin hyder, dealltwriaeth ac 
ymgyfarwyddo â'r Gymraeg a'i diwylliant wrth iddynt hyfforddi a gweithio yng Nghymru. Nod 
yr ymagwedd hon yw cynyddu ymwybyddiaeth o anghenion ieithyddol a'r rhwystrau a wynebir 
gan wasanaethau iechyd ym mhedwar ban byd, gan gydnabod a pharchu iaith fel rhan o ofal 
iechyd nid newyddbeth. 
 
Mae gan y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion nifer o siaradwyr Cymraeg, yn y Gyfadran 
academaidd a chlinigol ac o ran rheolwyr. Rydym yn chwilio am glinigwr sy’n rhugl ac yn 
hyderus yn y Gymraeg, gyda gwir awydd i gefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg mewn lleoliadau 
clinigol ledled Cymru a gweithio fel rhan o’n tîm Cefnogi'r Gymraeg. Eich rôl bydd sicrhau bod 
cefnogaeth Gymraeg wedi'i hintegreiddio'n llwyr yn glinigol a'i hymgorffori yn y rhaglen GEM 
a'i lleoliadau clinigol cysylltiedig. Ar y cyd â hyn, mae'r rôl yn cynnwys cyfraniadau i'r rhaglen 
RRHiME (Iechyd Gwledig ac Anghysbell mewn Addysg Feddygol). Llwybr yw hwn sy'n rhoi cyfle 
i fyfyrwyr ganolbwyntio elfennau o'r rhaglen GEM mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell o 
Gymru. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau clinigol a phrosiectau a ddewisir gan fyfyrwyr. 
 
Nod yr ymagweddau hyn yw cynyddu ymwybyddiaeth myfyrwyr o gyfleoedd gyrfa yng 
Nghymru, yn arbennig mewn ardaloedd â phrinder meddygon, megis cymunedau gwledig 
Cymru. Mae Ysgol Feddygaeth Abertawe'n chwilio am Glinigwr sy'n siarad Cymraeg gydag 
awydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ddefnyddio'r Gymraeg mewn lleoliadau clinigol, a gwella 
cyfleoedd gyrfa mewn ardaloedd o Gymru sydd â phrinder meddygon.   
 

Llwybrau 
Gyrfa 
Academaidd 

Dyluniwyd cynllun y Llwybrau Gyrfa Academaidd i sicrhau bod cryfderau academaidd, boed mewn 
ymchwil, addysgu, profiad ehangach y myfyrwyr, arweinyddiaeth, neu arloesi ac ymgysylltu, i gyd yn 
cael eu cydnabod, eu datblygu, eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo mewn modd priodol. Ceir tri llinyn 
academaidd uwch: Addysgu ac Ysgolheictod Uwch; Ymchwil Uwch; ac Arloesi ac Ymgysylltu Uwch. 
Am ragor o wybodaeth am Lwybrau Gyrfa Academaidd, cliciwch yma.  Mae'r rhain yn darparu lefelau 
perfformiad dangosol ar gyfer yr holl staff academaidd, a gaiff eu defnyddio drwy gydol y broses 
recriwtio. Lle ceir dangosyddion rhifiadol, caiff y rhain eu hasesu gan roi sylw i'r cam gyrfaol, yr oriau 
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gwaith ac ymrwymiadau eraill.  Gall y rhain gynnwys amgylchiadau personol neu weithgareddau sy'n 
ymwneud â gwaith y tu allan i'r gymuned academaidd, er enghraifft, mewn lleoliad diwydiannol neu 
glinigol.  Mae croeso i chi nodi unrhyw amgylchiadau unigol perthnasol megis saib yn eich gyrfa, unrhyw 
gyfnodau o wyliau neu ar secondiad, neu unrhyw absenoldebau eraill, y dylid eu hystyried, a sut mae'r 
rhain wedi effeithio ar ddatblygiad eich gyrfa. 

Prif Ddiben y 
Swydd: 
Addysgu 
Uwch 
 

1. Addysgu ac Adolygu: Gweithio'n effeithiol i addysgu, asesu a sicrhau ansawdd modiwlau neu 
gydrannau cyfatebol eraill yn y portffolio o gyrsiau a addysgir. Adolygu cynnwys a deunyddiau 
cyrsiau, a datblygu, llunio a diweddaru deunyddiau yn unol â safonau ansawdd. Bydd hyn yn 
cynnwys: 
Addysgu wyneb yn wyneb: 

 Darlithoedd cyflwyniadol i ddarpariaeth Gymraeg yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 

 Datblygu a chyflwyno adnoddau e-ddysgu yn yr e-fodiwl 'Cymraeg ar gyfer Gwyddoniaeth a 
Meddygaeth' er mwyn darparu adnoddau ar gyfer myfyrwyr Cymraeg ar leoliadau a hefyd 
gynnwys agweddau ar hanes a diwylliant gwyddoniaeth a meddygaeth yng Nghymru 

 Gwaith grŵp bach, gan gynnwys addysgu ICM yn Gymraeg 

 Mentora academaidd personol yn Gymraeg 

 Goruchwyliaeth prosiect yn Gymraeg: 
o Prosiect DPP  
o Astudiaethau Achos Teulu, a goruchwylio a chefnogi myfyrwyr sy'n Astudio Achosion 

Teulu yn Gymraeg 

 Hwyluso a chefnogi lleoliadau dysgu cymunedol Cymraeg 

 Hwyluso a chefnogi lleoliadau Prentisiaethau Clinigol (1-4) Cymraeg 

 Cynorthwyo gyda Derbyn Myfyrwyr ac Asesiadau pan fydd angen. 
 

Strategol ac Arweinyddiaeth: 

 Gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Cymraeg a RRHiME, i fod yn Arweinydd Clinigol ar gyfer y 
Cynllun Cymorth Cymraeg ar gyfer y rhaglen GEM 

 Arwain datblygu'r e-fodiwl 'Cymraeg ar gyfer Gwyddoniaeth a Meddygaeth' 

 Cefnogi ac arwain y cwrs 'Addysgu'r Athrawon' 

 Cefnogi darpariaeth y Gymraeg yn y rhaglen ICM 

 Cysylltu â chlinigwyr sy'n siarad Cymraeg ar draws Cymru, HEIW a chyda Thîm Cefnogi'r 
Gymraeg yn Ysgol Feddygaeth Caerdydd, i sicrhau bod y polisi'n cael ei gyflwyno'n hwylus. 

 Arwain Cynhadledd Cymru Gyfan sy'n cefnogi Cymorth Cymraeg mewn Addysg Feddygol 

 Cefnogi'r ddarpariaeth Gymraeg yn y broses derbyn myfyrwyr 

 Cefnogi'r ddarpariaeth Gymraeg yn y broses asesu 

 Cyfrannu at yr adroddiad blynyddol drwy gefnogi'r Gymraeg ar y rhaglen GEM 
 

 Datblygu RRHIME  
o Mirienio'r Llwybr RRHIME i gynnwys strwythuro pellach o'r cwricwlwm RRHIME, 

cysondeb parhaus ymgysylltu â myfyrwyr a golwg fanylach ar ymarfer gwledig yn 
ystod lleoliadau clinigol.  

 
2. Arloesedd ac Effaith Addysgu: Cyflwyno arfer addysgu wedi’i lywio gan ymchwil bersonol neu eraill 

neu wedi’i lywio gan ymarfer personol. Mae hyn yn cynnwys (i) gweithgareddau addysgu y mae’r 
unigolyn yn rhan ohonynt, a (ii) chynnwys yr addysgu y mae’r unigolyn yn ei gyflwyno gyda’r 
wybodaeth ddiweddaraf.   

3. Parch: Cyfrannu at y gymuned academaidd ehangach yn llwyddiannus gan ddarparu tystiolaeth o 
effaith  a chydnabyddiaeth gan ffynonellau mewnol ac allanol. Cyfrannu at effaith addysgu'r 
sefydliad. 

4. Datblygu a Chymhwyso Ymarfer: Dangos sut mae arloesi, cyfrannu a datblygu wedi llywio ymarfer 
personol ac eraill drwy ddylanwadu a mentora. 

Rheoli 
5. Cyfrannu at ein Gweithgareddau: Cyfranogi wrth lunio penderfyniadau'r Coleg/Ysgol neu'r Brifysgol 

a chyfrannu at weithgareddau y tu hwnt i ymrwymiadau ymchwil, addysgu neu ysgolheictod 
uniongyrchol. 
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6. Cymryd rhan mewn Gweithgareddau Proffesiynol: Ymwneud â gweithgareddau proffesiynol sy'n 
berthnasol i'r ddisgyblaeth, drwy rwydweithio mewn cynadleddau neu ymwneud â grwpiau allanol. 

7. Rheoli eich hun ac eraill: Cefnogi a galluogi datblygiad cydweithwyr, myfyrwyr a/neu eich hun. 

Ymchwil 

8. Allbynnau a Gweithgarwch Ymchwil: Lledaenu canfyddiadau ymchwil drwy gyfryngau ysgrifenedig, 
llafar neu gyfryngau priodol eraill, yn y Brifysgol a'r tu allan iddi. 

9. Prosiectau a Grantiau Ymchwil: Sicrhau'r adnoddau sy'n angenrheidiol i ategu gweithgarwch 
ymchwil/ysgolheictod/arloesi yn llwyddiannus yn briodol i'r ddisgyblaeth. 

Dyletswyddau 
Cyffredinol 

10. Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd gweithio 
cadarnhaol a chydweithredol. 

11. Cyflawni rôl a holl weithgareddau'r swydd yn unol â systemau rheoli a pholisïau diogelwch, iechyd 
a chynaliadwyedd er mwyn lleihau risgiau ac effeithiau sy'n deillio o weithgarwch y swydd. 

12. Sicrhau bod rheoli risg yn rhan annatod o unrhyw broses benderfynu, drwy sicrhau cydymffurfiaeth 
â Pholisi Rheoli Risg y Brifysgol. 

Bydd angen darparu tystiolaeth foddhaol o wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
cyn cadarnhau dyddiad dechrau 

 

Meini Prawf y Fanyleb Person Tystiolaeth nodweddiadol:  

Cymwysterau 

1. PhD mewn maes pwnc perthnasol neu radd a phrofiad 
neu gymhwyster proffesiynol perthnasol.  

Aelodaeth siartredig o gorff proffesiynol, megis yr MRCGP 
neu gyfwerth 
Cofrestriad meddygol o safon, gyda chorff rheoleiddiol 
proffesiynol megis y GMC neu gyfwerth. 

2. Cymhwyster addysgu cydnabyddedig a fyddai'n arwain 
at Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch neu 
ymrwymiad i gyflawni hyn. 

Os nad oes gan yr ymgeisydd gymhwyster addysgu 
cydnabyddedig, bydd angen tystiolaeth o ymrwymiad i 
weithio tuag at Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch 
neu gymhwyster cyfwerth. 

Addysgu Uwch 

3. Tystiolaeth o addysgu ac asesu effeithiol. Adborth a/neu welliant cyson o ran dilyniant neu gyfraddau 
cadw myfyrwyr. 

4. Tystiolaeth o gwblhau adolygiad cyrsiau a/neu 
weithgareddau sicrhau ansawdd gan adolygu ymarfer 
addysgu, yn seiliedig ar arloesedd personol neu eraill 
a’i ddylanwad ar ddysgu myfyrwyr. 

Adolygu cynnwys a deunyddiau cyrsiau, a datblygu, llunio a 
diweddaru deunyddiau yn unol â safonau ansawdd  

5. Cyfrannu at y gymuned academaidd ehangach yn 
llwyddiannus gan ddarparu tystiolaeth o effaith a 
chydnabyddiaeth gan ffynonellau mewnol ac allanol  

- Tystiolaeth o gyfraniad ar lefel sefydliadol, cydnabyddiaeth 
genedlaethol drwy rôl arbenigol. 
 
- Dyfarniad addysgu sefydliadol. 

6. Tystiolaeth o sut mae arloesi, cyfrannu a datblygu wedi 
llywio ymarfer personol neu ymarfer eraill  

Tystiolaeth o sicrhau cyllid llwyddiannus ar gyfer 
gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag addysgu neu gyfrannu 
at rwydweithiau/cymdeithasau addysgol. Mentora eraill yn 
llwyddiannus  

Ymchwil graidd 

7. Tystiolaeth o ledaenu canfyddiadau ymchwil (neu'r 
gallu i wneud hyn) drwy gyfryngau ysgrifenedig, llafar 
neu gyfryngau priodol eraill, yn y sefydliad ac yn 
allanol. 

Fel arfer, tystiolaeth ar ffurf dau gyhoeddiad o ansawdd yn 
ystod y pum mlynedd diwethaf 
 

 

8. Sicrhau'r adnoddau angenrheidiol i ategu'r 
gweithgarwch ymchwil/ysgolheictod/arloesi 

Tystiolaeth o sicrhau adnoddau allanol sy'n berthnasol i'r 
maes dros gyfnod o bum mlynedd.  

Rheoli craidd 
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9. Cyfrannu'n weithredol at benderfyniadau a 
gweithgareddau mewn uned neu sefydliad 
academaidd, y tu hwnt i ymrwymiadau ymchwil ac 
addysgu personol. 

Enghreifftiau sy'n dangos cyfraniad ac effaith personol. 

Penodol i'r pwnc 

10. Cymryd rôl weithgar yn y ddarpariaeth Gymraeg a/neu 
gyflwyno gwasanaethau meddygol gwledig ac 
anghysbell, gydag ystod o brofiad a chysylltiadau yng 
Nghymru. 

Enghreifftiau sy'n dangos cyfraniad ac effaith personol. 

  

  
 

 

 


