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Athro Nyrsio yn Felindre  
Swydd ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth 
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Cyflwyniad 

Mae Caerdydd yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol a chanddi 
weledigaeth feiddgar a strategol, ac mae wedi’i lleoli mewn 
prifddinas hardd a ffyniannus. 
 
Daeth ein gwaith ymchwil rhagorol yn 5ed am ansawdd ac yn 2il am draweffaith ymysg 
prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Mae ein hymchwil yn 
sicrhau grantiau a buddsoddiadau sy’n werth degau o filiynau o bunnoedd gan ddenu 
ymchwilwyr blaenllaw o bedwar ban byd.  Rydym yn helpu i greu syniadau busnes a 
chwmnïau deillio gan gyfrannu at dwf economaidd a chreu swyddi yng Nghymru a thu 
hwnt. 

Yn ogystal â denu myfyrwyr o bob rhan o’r DU, rydym yn gyrchfan poblogaidd i fyfyrwyr 
tramor, gyda’n poblogaeth o 30,180 o fyfyrwyr yn cynrychioli dros 100 o wledydd.
Drwy roi pwyslais ar greadigrwydd a chwilfrydedd, ein nod yw cyflawni ein 
rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd; 
ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd, ac ymhlith y 20 gorau yn y 
DU.
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Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Rydym yn ddeinamig, yn arloesol ac yn flaengar, a chydnabyddir ein 
rhagoriaeth ym meysydd dysgu, addysgu ac ymchwil.

 
Rydym wedi ymroddi i ddatblygu gwybodaeth gofal iechyd a fydd yn cael effaith ac yn 
gwella canlyniadau iechyd a gofal iechyd yn uniongyrchol i gleifion a theuluoedd.

Mae ein gweithgareddau’n cwmpasu amrediad eang o wyddorau gofal iechyd, 
gan gynnwys bydwreigiaeth, nyrsio (oedolion, plant ac iechyd meddwl), therapi 
galwedigaethol, ffisiotherapi, ffotograffiaeth glinigol, ymarfer amdriniaethol, a radiograffeg 
(diagnostig a therapiwtig).

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith o gynnal ymchwil ac ysgolheictod o’r ansawdd uchaf, a 
ni yw un o adrannau ymchwil gofal iechyd blaenllaw’r DU. Rydym yn ganolfan rhagoriaeth 
sy’n cynhyrchu ymchwil sy’n nodedig yn rhyngwladol, yn ddamcaniaethol wybodus ac yn 
empirig drylwyr. Mae’r ymchwil hon yn sefyll ar y blaen o ran gofal iechyd a thrafodaethau 
polisi ar lefelau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol, gan wella, llywio a dylanwadu ar ofal 
iechyd ar draws Cymru a thu hwnt, gyda chleifion a theuluoedd wrth ei chraidd.

Mae ein natur unigryw, amlddisgyblaethol yn cynnig profiad cyflawn ar gyfer ein 3,000 
o fyfyrwyr, gan sicrhau eu bod yn dod yn weithwyr proffesiynol medrus, gwybodus a 
thrugarog sy’n ymrwymo i ethos o ofal yn seiliedig ar dystiolaeth.
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Ymchwil yn Ysgol y  
Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae ein hymchwil wedi’i strwythuro ar draws pedair thema: 
 
Mae thema gwella gofal lliniarol, emosiynol a chefnogol yn gweithio i wella iechyd a 
lles pobl sydd wedi’u heffeithio gan gyflyrau sy’n gronig ac sy’n cyfyngu ar fywyd yng 
Nghymru a thu hwnt. 

Mae ein thema gweithlu, arloesi a gwella yn ceisio rhoi tystiolaeth am ffyrdd o weithio, 
boed yn rhai sydd eisoes ar waith neu’n rhai newydd, i fodloni gofynion gofal iechyd 
cymhleth.

Mae thema iechyd a lles mamau, plant a theuluoedd yn canolbwyntio’n benodol ar wella 
cyfathrebu, cefnogi ac ansawdd gofal i rieni a’u plant. 

Gyda’n thema gwella iechyd drwy weithgaredd a ffordd o fyw, rydym yn cynnal ymchwil 
gymhwysol sy’n ceisio gwella sut mae gofal iechyd yn cael ei roi i’r rhai sy’n dioddef 
amrywiaeth o gyflyrau, afiechydon ac anafiadau acíwt a chronig.

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Mae’r ysgol yn perthyn i Goleg y 
Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, 
sy’n uno wyth ysgol gyda chryfder 
aruthrol o ran ymchwil ac addysgu.  

Uchelgais y coleg ynghylch ymchwil yw datblygu 
ymchwil sy’n arwain y byd, gan gyflawni 
rhagoriaeth yn y ddisgyblaeth a nodwedd 
ryngddisgyblaethol, a chreu traweffaith yn fyd-
eang.  Er mwyn ategu amcanion strategaeth y 
brifysgol, ‘Y Ffordd Ymlaen’, mae uchelgeisiau 
ymchwil yn cael eu strwythuro yn bum thema: 
biosystemau integredig, canser, imiwnoleg, haint 
a llid, meddwl, ymennydd a niwrowyddoniaeth, 
ac iechyd y boblogaeth. Mae dau o sefydliadau 
ymchwil y coleg yn cynnal ymchwil arloesol ac yn 
ennill gwybodaeth newydd yn y frwydr yn erbyn 
canser a phla salwch meddwl.  Mae’r Ganolfan ar 
gyfer Treialon Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd 
hefyd yn rhan o’r coleg a hwn yw’r grŵp mwyaf o 
staff treialon clinigol academaidd yng Nghymru.
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Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre le arbennig wrth graidd gofal iechyd yng Nghymru. 
Sefydlwyd yr ymddiriedolaeth yn 1994, ac mae’n cynnwys Gwasanaeth Gwaed Cymru, 
canolfan ganser hyglod Felindre, gwasanaethau corfforaethol yr ymddiriedolaeth, a 
sefydliadau a gynhelir ar ran Llywodraeth Cymru a GIG Cymru (Gwasanaeth Gwybodeg y 
GIG a Phartneriaeth Cyd-wasanaethau GIG Cymru).

A hithau yn cael ei chydnabod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei 
gwasanaethau arbenigol iawn, sy’n helaeth ac yn aml yn gymhleth, prif flaenoriaeth 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre yw darparu’r driniaeth a’r gofal gorau posibl ar gyfer cleifion, 
rhoddwyr, ysbytai a defnyddwyr gwasanaeth eraill. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn 
technoleg o’r radd flaenaf ac yn cyflogi rhai o’r staff clinigol a staff nad ydynt yn staff 
clinigol mwyaf medrus yn y DU, a phawb yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu’r gofal a’r 
gwasanaethau gorau oll mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Mae Canolfan Ganser Felindre yn ganolfan triniaeth canser arbenigol, wedi ei lleoli ar 
gyrion canolfan Dinas Caerdydd ac yn darparu gwasanaethau canser ar gyfer dros 1.5 
miliwn o bobl ledled de-ddwyrain Cymru a’r tu hwnt. Sefydlwyd y ganolfan gyntaf yn 1956, 
ac ar hyn o bryd mae’n trin dros 5,000 o atgyfeiriadau newydd a thua 50,000 o gleifion 
allanol newydd bob blwyddyn, ac mae ganddi Uned Treialon Clinigol wedi’i hen sefydlu.

Yn ogystal â hyfforddiant arbenigol mewn oncoleg a gofal lliniarol, mae Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre yn darparu hyfforddiant a lleoliadau clinigol ar gyfer nyrsys, fferyllwyr, gweithwyr 
iechyd proffesiynol perthynol, ffisegwyr meddygol a myfyrwyr radiograffeg o Brifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, a bydd dyfodol yr ymddiriedolaeth yn fwy cyffrous byth.

 Yn fuan, bydd cynlluniau dynamig ar gyfer trawsnewid gwasanaethau canser yng Nghymru, 
gan gynnwys adeiladu canolfan ganser newydd, gyda chyfleusterau ymchwil ac addysg 
o’r radd flaenaf, yn sefydlu’r sefydliad ymhellach byth fel canolfan rhagoriaeth ar y llwyfan 
rhyngwladol. 

Rydym yn hynod falch o’n staff ymroddedig, sy’n ceisio rhagoriaeth yn barhaus ac yn 
gweithio’n galed gyda brwdfrydedd er mwyn gwella pob agwedd ar yr hyn rydym yn ei 
wneud trwy ymchwilio, dysgu, deall, newid a chyflenwi’r gofal a’r gwasanaethau rydym yn eu 
darparu. Mae’r ymroddiad hwn wedi ennill enw am ragoriaeth a statws fel cyflogwr delfrydol 
ar gyfer yr ymddiriedolaeth. 
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Trosolwg o’r Swydd 

Mae swydd Athro Nyrsio Felindre yn swydd newydd a chyffrous a fydd yn rhoi sylw i agenda ymchwil gofal 
canser ym maes nyrsio a gofal iechyd perthynol. 

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi dechrau ar brosiect cydweithiol 
cyffrous i gynyddu adnoddau ymchwil drwy ymroddi i ymchwil gymhwysol er mwyn trawsnewid 
gwasanaethau canser yn ne-ddwyrain Cymru. 

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio a modelu gwasanaethau’r dyfodol drwy 
ddarparu sail tystiolaeth i lywio cynlluniau datblygu, a thrwy ddarparu arweinyddiaeth a chymorth ar gyfer 
gweithgareddau ymchwil yn yr ysgol a’r ymddiriedolaeth. 

Mae’r rôl hon yn swydd uwch yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd a’r ymddiriedolaeth, ac mae’n ateb yn 
uniongyrchol i bennaeth yr ysgol a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Gwella Gwasanaeth yn ôl eu trefn. 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio 50% o’r amser ym Mhrifysgol Caerdydd a 50% yn Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre, er y bydd y swydd barhaol gyda Phrifysgol Caerdydd am dair blynedd yn y lle gyntaf, a bydd 
contract anrhydeddus yn cael ei ddyfarnu gan yr ymddiriedolaeth.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr a chanddynt gefndir clinigol a phroffil cryf a deinamig mewn ymchwil 
ryngwladol ym maes ymchwil gofal canser neu wasanaethau iechyd sydd â pherthnasedd uniongyrchol i faes 
gofal canser. Rydym yn ceisio ysgolhaig ymchwil glinigol eithriadol a phrofiadol, a disgwylir i’r ymgeisydd 
llwyddiannus ddangos arweinyddiaeth ac arloesedd ar lefel athrawol. 

Bydd yr unigolyn a benodir yn academydd arloesol, sydd wedi ymroddi i gyflenwi a hyrwyddo ymchwil o’r 
ansawdd uchaf ym maes ymarfer nyrsio clinigol a gofal iechyd perthynol. 

Rhaid i’r holl ymgeiswyr fod wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar hyn o bryd yn ogystal â 
meddu ar PhD.

Mae hon yn swydd amser llawn, 35 awr yr wythnos (un swydd gyfwerth ag amser llawn) 
am gyfnod penodol o dair blynedd. 

Cyflog: Pwynt ar y raddfa ar gyfer staff athrawol a fydd yn gymesur â phrofiad a 
chyflawniadau’r ymgeisydd llwyddiannus. 
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Disgrifiad Swydd 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Ymchwil 

• Dilyn ac arwain ymchwil o ansawdd uchel sy’n gyson 
ag amcanion a chyfeiriad strategol Prifysgol Caerdydd 
ac Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, ac Ymddiriedolaeth 
GIG Felindre;

• Gweithio’n rhagweithiol i hwyluso gweithio mewn 
partneriaeth rhwng staff Ymddiriedolaeth GIG Felindre 
ac ymchwilwyr sefydlog ym Mhrifysgol Caerdydd; 

• Gweithio drwy gydol Ymddiriedolaeth GIG Felindre i 
ddatblygu adnoddau ymchwil nyrsys a gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol perthynol, gan alluogi’r gwaith o 
fynd i’r afael â bylchau mewn gwybodaeth glinigol, er 
mwyn cynorthwyo ymchwilwyr sy’n dod i’r amlwg a 
datblygu ymchwil gydweithiol;

• Sicrhau cyllid allanol ar gyfer ymchwil mewn prosiectau 
cydweithiol ac arwain y gwaith o gyflawni canlyniadau 
ymchwil;

• Gwneud cyfraniad llawn at y gwaith o wella’r thema 
ymchwil ‘Gwella gofal lliniarol, emosiynol a chefnogol’; 

• Ymgymryd ag ymchwil gydweithiol ac annibynnol 
o fewn Prifysgol Caerdydd a chyda phrifysgolion/
sefydliadau eraill o fewn maes ymchwil ganser, er 
mwyn gwella sefyllfa ymchwil Ysgol y Gwyddorau Gofal 
Iechyd, a pherfformiad cyffredinol yr ymddiriedolaeth, 
drwy gyhoeddi mewn cyfnodolion rhyngwladol 
gydnabyddedig – gan ddatblygu a chryfhau enw 
sefydlog am ymchwil; 

• Cyflwyno canfyddiadau ymchwil mewn cynadleddau 
cenedlaethol a rhyngwladol; cyhoeddi mewn 
cyfnodolion uchel eu traweffaith a chynorthwyo staff 
iau i ddatblygu eu proffil cyhoeddus;

• Darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd ar gyfer 
aelodau o Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ac 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre sydd yng nghamau 
cynnar eu gyrfaoedd;

• Nodi a defnyddio cyfleoedd i gymhwyso a lledaenu 
gwybodaeth ymchwil yn y cymunedau academaidd a 
gofal iechyd ehangach;

• Cymryd rhan yn y gwaith o lunio cynlluniau strategol 
y coleg a chyfrannu at broses cynllunio strategol y 
brifysgol ehangach;

• Ceisio a manteisio ar synergeddau lle bo hynny’n 
briodol, ar draws pedair thema ymchwil yr ysgol, er 
mwyn gwella perfformiad ymchwil Ysgol y Gwyddorau 
Gofal Iechyd;

 

Addysgu

• Gwneud cyfraniad annibynnol at y gwaith o ddatblygu 
a gwella modiwlau a chwricwla, ac addysgu a arweinir 
gan ymchwil ar gynlluniau israddedigion ac ôl-
raddedigion cyfredol a rhai’r dyfodol lle bo hynny’n 
berthnasol;

• Ymgymryd â’r gwaith o oruchwylio myfyrwyr graddau 
israddedig a graddau meistr, a goruchwylio myfyrwyr 
doethuriaeth ymchwil ôl-raddedig;

• Cymryd rhan yn yr amrediad llawn o ddyletswyddau 
addysgol a phedagogaidd o fewn yr ysgol, gan 
gynnwys gofal bugeiliol ar gyfer myfyrwyr, gosod a 
marcio arholiadau, ac asesu, cyfrannu at adolygiadau 
gan gymheiriaid, a dylanwadu ar y strategaeth Dysgu 
ac Addysgu pan fo hynny’n briodol;

• Cynnal mathau eraill o ysgolheictod gan gynnwys 
gwaith sy’n gysylltiedig ag arholiadau (gosod a 
marcio’r papur a chynnig adborth adeiladol i fyfyrwyr), 
gweinyddu, cymryd rhan mewn gwaith pwyllgor, a 
rhoi gofal bugeiliol i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd pan fo 
hynny’n briodol;

• Cyfrannu at addysg ac ymarfer sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth, fel sy’n briodol;

• Cefnogi’r gwaith o ddatblygu gwelliannau mewn 
ymarfer;

Arweinyddiaeth

• Darparu arweinyddiaeth academaidd a mewnbynnu 
i ddatblygiadau strategol allweddol yr ysgol ac 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel sy’n briodol;

• Defnyddio dull rhagweithiol o weithio o fewn y model 
llwyth gwaith y cytunir arno i fodloni dimensiynau 
gwahanol y rôl;

• Cymryd rhan lawn ym mhwyllgorau Ysgol y Gwyddorau 
Gofal Iechyd a chyfarfodydd rheolwyr, a chyfrannu 
at gyfarfodydd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn 
ôl yr angen; cyfrannu at y gwaith o reoli ansawdd, 
archwiliadau ac asesiadau/arolygiadau allanol eraill;

• Fel aelod o staff sydd â chyfrifoldebau rheoli/
goruchwylio, byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau 
bod polisïau, gweithdrefnau a dyletswyddau cyfreithiol 
y brifysgol yn cael eu rhoi ar waith yn eich meysydd 
a bod asesiadau priodol o risg yn cael eu cynnal, bod 
camau’n cael eu cymryd, a bod y staff yn eich maes 
chi yn gwbl gyfarwydd ac wedi’u hyfforddi am eu 
rhwymedigaethau iechyd a diogelwch; 

Eraill

• Adnabod a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer ymgysylltiad 
allanol;

• Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol a 
rheoliadol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth, diogelu 
data, hawlfraint a thrwyddedu, diogelwch, agweddau 
ariannol yn ogystal â pholisïau, gweithdrefnau a chodau 
eraill y brifysgol fel sy’n briodol;

• Cyflawni dyletswyddau eraill o bryd i’w gilydd nad 
ydynt wedi’u cynnwys uchod, ond sy’n cyd-fynd â’r rôl;

• Cymryd gofal rhesymol dros iechyd a diogelwch eich 
hun ac eraill a allai gael eu heffeithio gan yr hyn a 
wnewch neu ei hepgor yn y gwaith yn unol â Deddf 
Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, cyfarwyddebau’r 
CE, a pholisïau a gweithdrefnau diogelwch, iechyd ac 
amgylchedd y brifysgol, yn ogystal â chydweithredu â’r 
brifysgol parthed unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol a 
osodir arni fel y cyflogwr.
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Manyleb yr Unigolyn 

Meini Prawf Hanfodol 

Cymwysterau, Sgiliau ac Addysg

1. Gradd ôl-raddedig ar lefel PhD mewn maes 
pwnc cysylltiedig a chofrestriad cyfredol gyda’r 
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth;

2. Profiad clinigol perthnasol a gwybodaeth 
ddiweddar am nyrsio clinigol;

Gwybodaeth, Sgiliau / Profiad  

3. Portffolio sefydlog a chynaliadwy o arbenigedd 
mewn ymchwil ryngwladol ym maes ymchwil 
gofal canser neu wasanaethau iechyd sydd 
â pherthnasedd uniongyrchol i faes gofal 
canser cefnogol, a hanes cyhoeddi sefydlog a 
chynaliadwy mewn cyfnodolion academaidd 
uchel eu hansawdd ac â statws rhyngwladol ar 
Lefel 3*/4*;

4. Hanes sefydlog o waith cydweithiol gyda 
diwydiant, elusennau a phartneriaethau 
llywodraethol – gyda phartneriaid academaidd 
rhyngwladol; 

5. Y gallu I ddarparu addysg o safon uchel a 
arweinir gan ymchwil, gyda sgiliau cyfathrebu a 
chyflwyno ardderchog;

6. Y gallu i ddarparu arweinyddiaeth academaidd 
ac ymchwil, gan ysgogi eraill i gyflawni 
llwyddiant, ac i fod yn gyfrifol am waith 
gweinyddol sy’n gysylltiedig â’r byd academaidd;

7. Tystiolaeth o lwyddiant wrth gaffael incwm 
ymchwil allanol sydd wedi’i lawn gostio’n 
economaidd;

Bugeilio, Cyfathrebu a Gweithio fel Aelod o 
Dîm 

8. Ymroddiad cryf i weithgareddau ymgysylltu 
allanol gyda chymunedau, ymarferwyr a 
llunwyr polisi, gan gynnwys troi gwybodaeth a 
thystiolaeth ynglŷn ag ymchwil yn ymarfer;

9. Y gallu profedig i oruchwylio a chynorthwyo 
staff ymchwil a gweinyddol a myfyrwyr PhD;

Addysgu

10. Hanes rhagorol o addysgu ac arloesi ar lefel 
israddedig a lefel ôl-raddedig, gan gynnwys rôl 
arweiniol yn y gwaith o oruchwylio myfyrwyr 
ymchwil.

Meini Prawf Dymunol 

1. Cymhwyster addysgu perthnasol; 
2. Y gallu i gyfrannu at weithgareddau ymgysylltu 

allanol yr ysgol;
3. Profiad o gymryd rhan mewn rhwydweithiau/

cysylltiadau rhyngwladol;
4. Profiad o weithio’n llwyddiannus gyda mentrau 

cyfranogiad cyhoeddus/cleifion;
5. Parodrwydd i fentora, a chefnogi mewn dulliau 

eraill, ymchwil ac addysgu cydweithwyr iau 
o fewn y brifysgol ac Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre;

6. Agwedd hyblyg a chydweithredol tuag 
at gydweithwyr, gydag awydd i ddangos 
dinasyddiaeth ac ymgymryd â thasgau 
ychwanegol;

7. Y gallu a’r parodrwydd i feithrin cysylltiadau 
rhyngddisgyblaethol a gwaith tîm gydag 
ymchwilwyr mewn gwahanol ysgolion, i gryfhau 
treialon clinigol yn gyffredinol ar draws y 
brifysgol;

8. Gwybodaeth ddiweddar am ymarfer clinigol 
perthynol.
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Gwybodaeth ychwanegol  

Fel y nodwyd eisoes, bydd deiliad y swydd yn treulio 50% o’i amser yn Ysgol y Gwyddorau 
Gofal Iechyd a 50% o’i amser yn yr ymddiriedolaeth. Disgwylir iddo gyfrannu at fwrdd yr 
ymddiriedolaeth, a phwyllgorau a grwpiau rheoli o fewn yr ymddiriedolaeth, fel y pennir 
gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Gwella Gwasanaeth.

O fewn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, bydd yn cyfrannu at
Bwyllgor Ymchwil ac Arloesi a Seminarau Themâu Ymchwil yr ysgol, fel y pennir gan 
Bennaeth yr Ysgol a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol dros Ymchwil ac Arloesi. Disgwylir i ddeiliad 
y swydd oruchwylio myfyrwyr PhD ac mae’n debygol y bydd ganddo gyfrifoldebau am 
linell-reoli cydweithwyr iau.

Bydd dyraniad y llwyth gwaith yn cael ei lywio gan yr amcanion y cytunir arnynt ar y cyd 
– rhwng Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd a’r ymddiriedolaeth – a chaiff ei gyfrifo yn ôl 
fframwaith Model Llwyth Gwaith y brifysgol, sy’n cynnwys neilltuo amser ar gyfer addysgu, 
ymchwil, datblygiad proffesiynol parhaus, arloesi ac ymgysylltu, a ‘dinasyddiaeth dda’.



10

Sut i Wneud Cais 

Os oes gennych ymholiadau anffurfiol ynglŷn â’r swydd, cysylltwch ag:

Yr Athro Heather Waterman
Deon a Phennaeth yr Ysgol 
Ffôn: 02920 687212
E-bost: WatermanH1@cardiff.ac.uk  

Yr Athro Susan Morgan 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Gwella Gwasanaeth, Ymddiriedolaeth GIG Felindre 
Ffôn: 02920 196156 
E-bost: Susan.Morgan5@wales.nhs.uk 

Rhaid gwneud cais ffurfiol ar-lein yn http://www.caerdydd.ac.uk/jobs. 
Cyfeirnod y swydd yw 6418BR.

Rhaid i’ch cais gynnwys dogfen ategol yn nodi eich maes arbenigedd. Hefyd, nodwch eich rhif cofrestru 
proffesiynol, cyfredol a pherthnasol, h.y. gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth neu Gyngor y Proffesiynau 
Iechyd a Gofal. Dylai’r ddogfen hon hefyd egluro sut rydych yn bodloni pob un o’r meini prawf hanfodol ym 
manyleb y swydd (ac unrhyw feini prawf dymunol). Cadwch y ddogfen ategol fel: Name_Supporting_6418BR.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Hydref 2017.

Sylwer bod Prifysgol Caerdydd yn cadw’r hawl i roi’r gorau i hysbysu’r swydd hon yn gynnar, os bydd yn 
derbyn digon o geisiadau.


