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Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Cyngor

Annwyl Ymgeisydd

Diolch am eich diddordeb i ymuno â chorff llywodraethol y
Brifysgol, y Cyngor, fel Aelod Annibynnol (Anweithredol).

Mae’r ddogfen hon yn darparu digonedd o wybodaeth gefndirol
ond, fel Cadeirydd y Cyngor ers Ionawr 2018, ac Aelod
Annibynnol ers Awst 2015, hoffwn gyflwyno rhywfaint o gyd-
destun ychwanegol yn ogystal.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Brifysgol Aberystwyth wrth inni
edrych ymlaen at ddathlu ein pen-blwydd yn 150 yn 2022. Mae’r
sector addysg uwch wedi newid yn llwyr yn y blynyddoedd
diweddar ac rydym yn wynebu cyfleoedd a heriau.

Dechreuodd yr Is-Ganghellor, Yr Athro Elizabeth Treasure, yn ei
swydd ym mis Ebrill 2017, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu’n
cydweithio â’r Cyngor i ddatblygu strategaeth sefydliadol newydd
ar gyfer 2018–23. Mae’r Is-Ganghellor bellach wedi cwblhau
adolygiad o strwythur y Brifysgol er mwyn cyflawni’r strategaeth
newydd hon yn effeithiol.

Yn dilyn ailstrwythuro llwyddiannus o’r corff llywodraethol ei hun,
mae Cyngor llai o 18 aelod gennym bellach. Mae’r newid hwn yn
galluogi’r corff i fod yn fwy hyblyg wrth ymateb i gyfleoedd ac
heriau.

Fel Cadeirydd, rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â’m cyd-
aelodau yn y Cyngor, yr Is-Ganghellor, a Thîm Gweithredol y
Brifysgol, wrth gyflawni’r strategaeth ar gyfer y cyfnod nesaf, a
gosod sylfeini cadarn ar gyfer y 150 mlynedd nesaf wrth wneud
hynny.

Wrth recriwtio aelodau Annibynnol newydd i’r Cyngor, rydym yn
chwilio am bobl â’r sgiliau, gwybodaeth ac angerdd i helpu i
lywio’r Brifysgol drwy ei chyfnod datblygu nesaf. Ar ôl ichi
ddarllen y ddogfen hon, mawr obeithiaf y byddwch yn teimlo mor
ysbrydoledig â minnau am y Brifysgol a’i chyfeiriad yn y dyfodol,
ac y byddwch yn cymryd y cam nesaf yn y broses recriwtio.

Dr Emyr Roberts
Cadeirydd y Cyngor
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Prifysgol Aberystwyth

Nid oes unman tebyg i Aberystwyth: nid oes yr
un Brifysgol arall a all gynnig y cyfuniad
unigryw o draddodiad hir, lleoliad eithriadol o
hardd, a champws sy’n cyfuno’r adnoddau
diweddaraf, gan gynnwys Canolfan i’r
Celfyddydau, ac sydd o fewn tafliad carreg i un
o’r chwe llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain. Wrth
odre’r mynyddoedd ac ar lan y môr, mae
Aberystwyth yn ganolfan o bwys diwylliannol a
masnachol i’r fro a’r genedl.

Gwobrau Canllaw Prifysgolion Da The Times and
Sunday Times
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi’n Brifysgol y Flwyddyn i
2020 gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times / The Sunday
Times. Mae’r llwyddiant diweddaraf hwnnw yn golygu bod y
Brifysgol wedi cael cydnabyddiaeth gan Ganllaw Prifysgolion Da
The Times / The Sunday Times am y drydedd flwyddyn yn olynol.
Ym mis Medi 2018 enwyd Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn
am Ansawdd y Dysgu; dyna’r tro cyntaf i unrhyw brifysgol gael y
wobr honno am ddwy flynedd yn olynol.

FfRhA Aur

Enillodd Aberystwyth y safon uchaf bosib, sef Aur, yn y
Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA / TEF) yn 2018. Yn
ystod asesiad y FfRhA, ystyriwyd ansawdd y dysgu, yr
amgylchedd dysgu a chanlyniadau myfyrwyr, a’r hyn a enillwyd o’r
dysgu. Dyfarnwyd bod y Brifysgol yn darparu dysgu a
chanlyniadau sy’n gyson eithriadol a bod ein haddysg o safon
sydd ymhlith yr uchaf a geir drwy wledydd Prydain.

Ar y Brig o ran Boddhad Myfyrwyr
Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020, Prifysgol
Aberystwyth oedd y sefydliad addysg uwch gorau yn y DU am
foddhad myfyrwyr.

Golwg ar gyflogadwyedd myfyrwyr
Roedd 95.4% o raddedigion Aberystwyth mewn rhyw fath o waith
a/neu astudiaethau o fewn 6 mis ar ôl graddio, cynnydd o 3% ers y
flwyddyn flaenorol, ac 1 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y
DU (HESA 2017).

Rhagoriaeth ein Hymchwil
Mae 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn
rhyngwladol neu’n uwch
(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ein Hanes

Sefydlu Prifysgol Aberystwyth yw un o’r
straeon gorau am lwyddiant arloesol yn hanes
modern Cymru. O’r 1850au ymlaen, aeth grŵp
bychan o wladgarwyr ati dan arweiniad Hugh
Owen, oedd yn Gymro o Lundain, i godi digon
o arian trwy danysgrifiadau cyhoeddus a
phreifat i sefydlu coleg ag iddo statws prifysgol

yng Nghymru. Roedd yn brosiect hynod
uchelgeisiol, ac fe agorodd y Brifysgol ei drysau
am y tro cyntaf ym 1872. Yn y dyddiau cynnar
nid oedd ond llond dwrn o athrawon a
myfyrwyr mewn gwesty oedd wedi hanner ei
adeiladu (yr ‘Hen Goleg’).

Roedd y degawd cyntaf yn llawn heriau ac nid ar chwarae bach y
sicrhawyd parhad y Brifysgol. Drwy haelioni rhai cymwynaswyr
unigol ac apeliadau cyhoeddus am gymorth oddi wrth werin
Cymru, llwyddwyd i oroesi, ac yn bwysicach o bosibl, i wreiddio’r
Brifysgol yn ddwfn ym meddyliau a chalonnau’r Cymry. Testun
balchder enfawr yw’r ffaith fod y Brifysgol wedi gwneud cyfraniad
sylweddol i addysg menywod; hi oedd un o’r sefydliadau cyntaf i
groesawu myfyrwyr benywaidd. Ym 1893, daeth Aberystwyth yn
rhan o strwythur ffederal Prifysgol Cymru, nad yw bellach yn
bod.

O’r 1960au ymlaen dechreuwyd ar y broses o symud y Brifysgol o
lan y môr i gampws Penglais. Mae i’r safle hwn, sydd wedi’i

dirlunio’n gain, olygfeydd godidog dros dref Aberystwyth a’r môr.
Yma ceir nifer o adeiladau newydd, gan gynnwys datblygiadau
pwysig ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau, neuaddau preswyl,
Canolfan Celfyddydau ysblennydd a chyfleusterau chwaraeon o’r
radd flaenaf.

Trwy gydol y cyfnod hwn o dwf, o ran yr ystâd a niferoedd
myfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi parhau i feithrin ei natur gyfeillgar
draddodiadol, a chynnal bywyd cymdeithasol bywiog ei myfyrwyr
a’i safonau academaidd uchel.
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Cynllun Strategol

Mae ein Cynllun Strategol 2018–23 wedi’i ffurfio gan ein staff a’n myfyrwyr yn y Brifysgol; mae’n
uchelgeisiol ond yn realistig, gan bwysleisio ein hymroddiad i addysg ardderchog, profiad y
myfyrwyr, ac ymchwil sy’n creu effaith.

➊ Ymchwil ac arloesi ag effaith
Fel sefydliad dwyieithog a arweinir gan ymchwil, byddwn yn
cefnogi ac yn meithrin ymchwilwyr i gyflawni gwaith ymchwil fydd
ag effaith ac o safon sy’n arwain y byd. Bydd ein gwaith ymchwil
yn sicrhau canlyniadau fydd yn arwain at arloesi mewn diwydiant,
polisi cyhoeddus ac yn datblygu’r economi leol.

➋ Addysg a phrofiad myfyrwyr
Grymuso myfyrwyr i ddatblygu fel dysgwyr annibynnol mewn
cymuned ddwyieithog gefnogol, cynhwysol a chreadigol er mwyn
gwireddu eu potensial. Bydd myfyrwyr yn graddio yn feddylwyr
beirniadol a rhydd annibynnol â sgiliau sy’n benodol i’w
disgyblaeth ac yn drosglwyddadwy. Bydd myfyrwyr wedi cael
profiad o’n gwaith ymchwil rhagorol drwy brosiectau a dysgu dan
arweiniad ymchwil.

➌ Ein lle mewn Cymdeithas
Rydym yn brifysgol ddwyieithog sydd wedi gwreiddio’n ddwfn yng
Nghymru ac yn agored i’r byd. Rydym bob amser wedi gwneud
cyfraniad sylweddol i Gymru a thu hwnt, ac wedi bod o fudd i’n
cymunedau a’r gymdeithas yn gyffredinol drwy effaith ein gwaith
ymchwil, addysg a gweithgareddau amrywiol ein staff, myfyrwyr a
chyn-fyfyrwyr. Rydym yn hyfforddi ein graddedigion yn

academaidd ac yn plannu gwerthoedd dinasyddiaeth fyd-eang a
chenedlaethol ynddynt. Rydym yn deall ein cyfrifoldeb, ac yn wir
ein hatebolrwydd i gymdeithas. Dymunwn fod yn hygyrch ac yn
berthnasol i, ac ymgysylltu â’n cymunedau a’n rhanddeiliaid. Yn
bennaf oll, rhaid inni fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth. Byddwn yn
cryfhau ac yn cyfathrebu’n well yr agwedd hon ar ein gwaith.

➍ Ymgysylltu rhyngwladol
Mae Aberystwyth yn brifysgol flaenllaw yng Nghymru a chanddi
enw da rhagorol yn rhyngwladol. Byddwn yn lleoliad rhyngwladol
o ddewis i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio yn ein hamgylchedd
unigryw. Anogir ein holl fyfyrwyr i gael profiad rhyngwladol.
Byddwn yn bartner dymunol ar gyfer myfyrwyr a staff
rhyngwladol.

➎ Iaith a Diwylliant Cymru
Mae gan Brifysgol Aberystwyth hanes cryf a balch o ddarparu
addysg ac ymchwil drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â hyrwyddo
gwell dealltwriaeth o anghenion economaidd-gymdeithasol Cymru.
Mae gan staff, myfyrwyr ac ymwelwyr gyfleoedd i brofi ieithoedd a
diwylliant Cymru.
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Buddsoddi yn y Dyfodol

Rydym yn buddsoddi dros £100m i wella ac
ehangu ein cyfleusterau preswyl a dysgu, sydd
eisoes yn rhagorol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd
ein myfyrwyr yn elwa o adnoddau dysgu ac

addysgu o safon fyd-eang er mwyn gwneud yn
sicr bod ganddynt yr holl sgiliau angenrheidiol i
lwyddo ym myd gwaith. Dyma un o’r
buddsoddiadau pwysicaf yn hanes y Brifysgol.

Campws Arloesi a Menter
Mae’r Brifysgol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r Cyngor
Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol, wedi buddsoddi
£40 miliwn i ddatblygu Campws Arloesi ac Ymchwil newydd y DU
yng Ngogerddan.

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnwys
cyfleuster a gydnabyddir yn rhyngwladol i ddenu rhagor o gyllid
ymchwil fel y gall cwmnïau ac ymchwilwyr ymgymryd â
phrosiectau ymchwil cydweithredol i hybu’r bioeconomi. Disgwylir
i’r ymchwil greu cynnyrch, gwasanaethau a chwmnïau deillio
newydd ac arloesol yn y sectorau bwyd cynaliadwy, iechyd,
biotechnoleg ac ynni adnewyddadwy.

Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth
Bydd Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth, sef ysgol filfeddygaeth
gyntaf Cymru, yn croesawu ei myfyrwyr cyntaf ym mis Medi
2021. Mae’r radd Baglor Milfeddygaeth (BVSc) newydd yn cael ei
chynnig ar y cyd gan y Brifysgol a’r Coleg Milfeddygaeth
Brenhinol. Bydd y myfyrwyr yn treulio dwy flynedd ym Mhrifysgol
Aberystwyth ac wedyn byddant yn astudio am dair blynedd yng
Nghampws Hawkshead y Coleg Brenhinol yn Swydd Hertford.

Bywyd newydd i’r Hen Goleg
Gyda chymorth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol,
Llywodraeth Cymru, ac ymgyrch anferth i godi arian, mae’r
Brifysgol yn cynllunio dod â bywyd newydd i’r Hen Goleg. Roedd
yr adeilad cofrestredig Gradd I hwn unwaith yn gartref i Goleg
cyntaf Prifysgol Cymru. Ein nod yw ei droi’n ganolfan
ddiwylliannol a chreadigol o bwys i Gymru. Bwriadwn gyflawni
hyn drwy gynnal gwaith adnewyddu ac ailwampio helaeth erbyn
2022-23 pan fyddwn yn dathlu canrif a hanner ers agor y
Brifysgol.

Pantycelyn
Ar ôl buddsoddiad gwerth £16.5m, mae’r Brifysgol wedi
ailwampio neuadd breswyl hanesyddol Pantycelyn; ac fe
ailagorodd ei drysau ym mis Medi 2020 i fyfyrwyr sydd am fyw yn
y Gymraeg. Mae’r adeilad cofrestredig Gradd II yn darparu 198 o
ystafelloedd gwely modern, bob un â’i chyfleusterau ei hun, yn
ogystal â mannau cymunedol, gyda lleoedd cymdeithasol
cyffrous, adnoddau chwaraeon ac ystafelloedd astudio gyda’r holl
offer cyfoes.

Strwythur a Llywodraethiant y Brifysgol

Llywodraethiant
Mae Prifysgol Aberystwyth yn sefydliad siartredig y dyfarnwyd
Siarter Frenhinol iddi am y tro cyntaf yn 1889, ac mae’n
gweithredu yn unol â’i Siarter Frenhinol Atodol a ddiwygiwyd yn
2018. Mae’r Brifysgol hefyd yn elusen gofrestredig.

Mae’r Brifysgol yn cwrdd â’i goblygiadau drwy’r strwythur
llywodraethiant canlynol:

• Mae’r Siarter yn diffinio amcanion, pwerau a swyddogion y
Brifysgol, ynghyd ag egwyddorion megis y gallu i ddysgu ac
arholi.

• Mae’r Ystatudau’n cynnwys rheolau yn ymwneud â chyrff
statudol, aelodau a swyddogion sefydliad y Brifysgol.

• Mae’r Ordinhadau yn ymwneud â’r modd y rheolir y Brifysgol
yn ôl fframwaith cyffredinol y Siarter a’r Ystatudau.

Mae’r Brifysgol yn mabwysiadu dull gwella parhaus o’i threfniadau
llywodraethu. Yn ystod y Gwanwyn 2019, daeth adolygiad allanol
o effeithiolrwydd llywodraethu gan AdvanceHE i’r casgliad bod
gan y Brifysgol “ddull gwella o effeithiolrwydd llywodraethu”. Ar
hyn o bryd, mae’r sefydliad yn cwblhau cynllun gweithredu mewn
ymateb i’r adolygiad hwn o effeithiolrwydd llywodraethu.

Ar yr un pryd, mae’r Brifysgol yn bod yn rhagweithiol yn ei
hymateb i’r adolygiad Camm o drefniadau llywodraethu’r
Prifysgolion yng Nghymru, ac mae gandi gynllun gweithredu ar
lefel sefydliadol mewn ymateb i’r argymhellion a wnaed yn yr
adolygiad, a’r ymrwymiadau a gytunwyd ar lefel genedlaethol gan
brifysgolion Cymru i wella arferion llywodraethu.

Y Cyngor
Y Cyngor yw corff llywodraethol goruchaf y Brifysgol ac mae’n
gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol cyffredinol y
Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion ariannol a
gweinyddol, a materion eraill y Brifysgol. Caiff cyfansoddiad,
pwerau a swyddogaethau’r Cyngor eu darparu gan Ystatud.

Mae gan y corff llywodraethol 18 aelod a rhaid cynnwys mwyafrif
o Aelodau Annibynnol (nad ydynt wedi’u cyflogi gan y Brifysgol ac
nid myfyrwyr na chynrychiolwyr myfyrwyr). Mae cyfansoddiad
cyfredol y Cyngor fel a ganlyn:

1 Cadeirydd y Cyngor
10 Aelod Annibynnol
1 Is-Ganghellor
1 Dirprwy Is-Ganghellor
2 Aelod o’r Senedd
1 Aelod Staff Anacademaidd
2 Aelodau sy’n Gynrychiolwyr Myfyrwyr

Cyflawnir llawer o waith y Cyngor drwy bwyllgorau ac is-
bwyllgorau a gyfansoddwyd yn ffurfiol, gan gynnwys y canlynol:
• Y Pwyllgor Archwilio Risg a Sicrwydd
• Y Pwyllgor Llywodraethu a Chydymffurfio
• Y Pwyllgor Taliadau
• Y Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad

Mae rhagor o wybodaeth am is-bwyllgorau llywodraethu’r
Brifysgol i’w gweld ar https://www.aber.ac.uk/cy/corporate-
information/governance/.

Y Senedd
Y Senedd yw awdurdod academaidd y Brifysgol, ac mae’n atebol
i’r Cyngor am swyddogaethau academaidd y Brifysgol – sef y
dysgu a’r ymchwil – ac am reoleiddio buddiannau academaidd y
myfyrwyr.

Mae ganddi 31 aelod sy’n dod o blith staff academaidd a
phroffesiynol y Brifysgol ac mae’n cael ei chadeirio gan yr Is-
Ganghellor.

Mae cyfansoddiad, grymoedd a swyddogaethau’r Senedd yn cael
eu rheoli drwy Ordinhadau.

Grŵp Gweithredol y Brifysgol
Mae Grŵp Gweithredol y Brifysgol, sef uwch tîm arwain y
sefydliad, yn cael ei gadeirio gan yr Is-Ganghellor. Mae’r Grŵp yn
cyfarfod bob pythefnos yn ystod y tymor ac mae’n rhoi cyngor i’r
Is-Ganghellor ar faterion sy’n ymwneud â rheoli’r Brifysgol. Mae
aelodaeth y Grŵp yn cynnwys y Dirprwy Is-Gangellorion; y
Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol; a
Chyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol.

Strwythur Academaidd
Mae gan y Brifysgol 18 adran academaidd, wedi’u trefnu yn dair
Cyfadran: y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol; Busnes
a’r Gwyddorau Ffisegol; a’r Gwyddorau Daear a Bywyd. Arweinir
pob un gan Ddirprwy Is-Ganghellor Cyfadrannol, sydd, ynghyd ag
aelodau’r Weithrediaeth Gyfadrannol berthnasol, yn gyfrifol am y
gwaith dysgu, sicrhau a gwella ansawdd, ymchwil, gwaith
rhyngwladol a chydweithredol, denu myfyrwyr, y Gymraeg a
diwylliant Cymru, ac iechyd a diogelwch o fewn y Gyfadran
honno.
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Y Rôl

Cyngor Prifysgol Aberystwyth yw “corff
llywodraethol goruchaf y Brifysgol” ac mae’n
gyfrifol am “benderfynu ar gyfeiriad strategol y
Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion
ariannol a gweinyddol, a materion eraill, yn
unol â’i hamcanion”. Y Cyngor sy’n gwarchod
sêl gyffredin y Brifysgol ac yn rheoleiddio ei
defnydd, ac mae’r Statud yn amlinellu
cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r
Cyngor. Fel elusen gofrestredig, mae holl
aelodau’r Cyngor wedi’u rhestru yn
ymddiriedolwyr gyda’r Comisiwn Elusennau.

Mae’r Cyngor yn cynnwys 18 aelod ac yn cwrdd bum gwaith yn
ystod pob blwyddyn academaidd. Mae’r rhan fwyaf o is-
bwyllgorau’r Cyngor yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn. Amlinellir
Aelodaeth y Cyngor mewn Ordinhad, a rhaid bod y rhan fwyaf o’r
aelodau yn aelodau annibynnol, a ddiffinnir fel y rheiny nad ydynt
yn staff nac yn fyfyrwyr yn y Brifysgol.

Caiff aelodau annibynnol eu penodi’n uniongyrchol i’r Cyngor, ac
fe ddisgwylir iddynt wasanaethu hefyd ar un neu ragor o is-
bwyllgorau’r Cyngor.

Cynigir cyfleoedd cyflwyno, hyfforddi a datblygu i holl aelodau’r
Cyngor, fel sy’n briodol. Bydd yr aelodau newydd a benodir fel
rhan o’r ymgyrch recriwtio hon yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad
cyflwyno a hyfforddi.

Bydd y broses gyflwyno a gynigir hefyd yn cynnwys ymweliad â
champws y Brifysgol, lle bo hynny’n bosib yn unol â’r cyfyngiadau
mewn lle ar y pryd.

TYMOR Y SWYDD: Pedair blynedd, a gellir adnewyddu am ail dymor o hyd at bedair blynedd, yn amodol
ar adolygiad boddhaol.

YMRWYMIAD AMSER:

Amcangyfrifir fod hyn yn cyfateb i hyd at 6 diwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd y
Cyngor.

Disgwylir ymroddiad pellach o hyd at 4 diwrnod y flwyddyn ar gyfer pob prif is-bwyllgor
y bydd aelod annibynnol yn gwasanaethu arno.

Gwahoddir aelodau yn ogystal – gan ddibynnu a ydynt ar gael ai peidio – i wasanaethu
ar baneli cyfweld, disgyblu, a thribiwnlys yn ôl yr angen.

TALIAD CYDNABYDDIAETH:
Mae aelodaeth o Gyngor Prifysgol Aberystwyth a’i is-bwyllgorau yn rôl na thelir
cydnabyddiaeth amdani. Fodd bynnag, gellir hawlio treuliau parod os oes angen gwario
wrth gyflawni dyletswyddau sy’n berthnasol i’r rôl.

DULL PENODI: Gan y Cyngor, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Enwebiadau.

DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU
1. Disgwylir i aelodau fynd i holl gyfarfodydd y Cyngor ac i

gyfarfodydd unrhyw is-bwyllgorau y maent yn aelod ohonynt,
neu i gyflwyno ymddiheuriadau yn brydlon os na ellir osgoi
colli cyfarfod.

2. Bydd gan aelodau ymrwymiad personol cadarn i addysg uwch
a gwerthoedd, nodau ac amcanion Prifysgol Aberystwyth.

3. Bydd aelodau yn gweithredu’n deg ac yn ddiduedd bob amser,
er budd y Brifysgol gyfan, ac yn defnyddio crebwyll
annibynnol gan sicrhau cyfrinachedd fel y bo’n briodol.

4. Disgwylir i aelodau chwarae rhan briodol wrth sicrhau bod
busnes angenrheidiol y Cyngor a’i is-bwyllgorau yn cael ei
gyflawni’n effeithlon, effeithiol ac mewn modd sy’n briodol ar
gyfer cynnal busnes cyhoeddus. Disgwylir iddynt wneud
cyfraniadau rhesymol ac adeiladol i drafodaethau ac i rannu
eu harbenigedd â’r Cyngor wrth i gyfleoedd godi.

5. Mae’r aelodau yn gyfrifol am sicrhau bod y Cyngor yn
gweithredu yn unol a dogfennau llywodraethu’r Brifysgol a’i
rheolau a’i rheoliadau mewnol. Mewn unrhyw achos o
ansicrwydd dylid gofyn i’r Clerc am gyngor.

6. Disgwylir i aelodau dderbyn cydgyfrifoldeb am
benderfyniadau’r Corff Llywodraethol.

7. Mae gan aelodau gyfrifoldeb i sicrhau bod y Cyngor yn

gweithredu yn unol â safonau ymddygiad derbyniol mewn
bywyd cyhoeddus, gan gofleidio anhunanoldeb, cywirdeb,
gwrthrychedd, atebolrwydd, diffuantrwydd, gonestrwydd ac
arweinyddiaeth. Mae’n rhaid iddynt bob amser reoleiddio eu
hymddygiad personol fel aelodau o’r Cyngor yn unol â’r
safonau hyn.

8. Gan fod y Brifysgol yn elusen, mae gan aelodau gyfrifoldeb i
sicrhau bod y Cyngor yn gwneud defnydd effeithlon ac
effeithiol o adnoddau’r Brifysgol i hyrwyddo ei dibenion
elusennol, yn cynnal ei hyfywedd ariannol hirdymor, ac yn
diogelu ei hasedau, a bod mecanweithiau priodol yn eu lle i
sicrhau rheolaeth ariannol ac i atal twyll.

9. Mae gan aelodau gyfrifoldeb i sicrhau bod y Cyngor yn rheoli
cyfeiriad strategol y Brifysgol, trwy broses gynllunio effeithiol,
a bod perfformiad y Brifysgol yn cael ei asesu yn ddigonol yn
erbyn yr amcanion a gymeradwywyd gan y Cyngor.

10.Rhaid i Aelodau felly gydnabod y rhaniad priodol rhwng
llywodraethiant a rheolaeth yn y Brifysgol. Yn benodol, rhaid i
Aelodau Annibynnol sicrhau nad ydynt yn ymwneud â
rheolaeth weithredol y Brifysgol o ddydd i ddydd (a rhaid i
Aelodau o’r Staff a’r Myfyrwyr bod yn ymwybodol o’r rôl
bwysig y maent yn ei chwarae fel aelodau o’r Cyngor, yn
ogystal â’r cyfrifoldebau eraill sydd ganddynt oddi fewn i’r
sefydliad).

Y Rôl (parhad)

11.Disgwylir i aelodau gymryd rhan mewn arfarniad blynyddol i’w
cynorthwyo i gyfrannu yn y ffordd orau bosibl at waith y
Cyngor.

RHINWEDDAU PERSONOL A PHROFIAD
Bydd swydd wag ar gyfer Aelod Annibynnol o Gyngor y Brifysgol
o 01 Awst 2021. Ar yr un pryd, bydd sawl swydd wag ar gyfer
Aelodau Annibynnol i wasanaethu ar is-bwyllgorau’r Cyngor. O
ganlyniad i hyn, mae’r Brifysgol yn awyddus i ddenu nifer o
Aelodau newydd â’r gallu i gyfoethogi arbenigedd ac amrywiaeth
ei Chyngor.

Lle y penodir unigolyn trwy’r broses hon i wasanaethu ar is-
bwyllgor yn y lle cyntaf, y bwriad yw y byddant yn cael eu penodi
i’r Cyngor pan fydd seddi gweigion pellach ar y corff llywodraethu
yn y dyfodol.

Gan gydnabod bod hwn yn gyfnod difrifol i’r Brifysgol, a’r sector
ehangach, byddai’r swyddi hyn yn addas ar gyfer unigolion sy’n
teimlo’n angerddol am ragoriaeth, ac yn awyddus i gefnogi
trawsnewid a datblygu parhaus prifysgol hynaf Cymru. Yn wir,
daw’r holl ymgeiswyr ag ymrwymiad personol cryf i addysg uwch,
ac i werthoedd, nodau ac amcanion Prifysgol Aberystwyth.
Byddwch yn abl ac yn barod i weithredu fel llysgennad a
dylanwadwr dros y Brifysgol ac yn hyrwyddo ei gweithgareddau
a’i hamcanion strategol yn y gymuned ehangach. Nid yw’n
hanfodol fod yr unigolyn wedi gweithredu fel swyddog
anweithredol o’r blaen, ond mae’n hanfodol eu bod o safon a

statws uchel yn eu maes. Byddai’r Brifysgol yn gwerthfawrogi
ceisiadau’n benodol oddi wrth unigolion â phrofiad yn un neu
ragor o’r meysydd isod:

• Adnoddau Dynol
• Iechyd a Diogelwch
• Addysg Uwch (yn enwedig Ymchwil ac Arloesi)
• Buddsoddiadau
• Y Gyfraith
• Rheoli Risg

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol o bwysigrwydd cydbwysedd
ymhlith aelodau’r Cyngor a’r pwyllgorau. Mae’n ymrwymo i
wella’r cydbwysedd rhwng y rhywiau ymhlith aelodau’r Cyngor,
aelodaeth PDDLLE (BAME), a’r ganran yr Aelodau Annibynnol
sy’n medru’r Gymraeg. Byddai’r Brifysgol felly’n croesawu’n
gyffredinol geisiadau oddi wrth unigolion o gefndiroedd amrywiol.

Disgwylir i’r sawl a benodir weithredu’n gywir, yn dringar, yn
ddoeth, yn annibynnol ac yn wrthrychol, gan ddangos sgiliau
rhyngbersonol a sgiliau cyfathrebu cryf; bydd ganddynt hefyd y
sgiliau masnachol ac ariannol priodol i fedru monitro’n effeithiol
berfformiad a rhagolygon ariannol y Brifysgol.
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Y Broses Benodi a Sut i Wneud Cais

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi comisiynu
gwasanaethau’r cwmni chwilio Minerva, ac y
dylid cyflwyno ceisiadau i’r cwmni erbyn y
dyddiad cau, sef 30 Mehefin 2021.

Am ragor o fanylion am y swydd, gweler
www.minervasearch.com/aber.

I wneud cais, anfonwch lythyr cyflwyno a CV i
aber@minervasearch.com gan ddweud sut rydych chi’n bodloni’r
meini prawf i’r swydd.

Sefydliad dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg
yw Prifysgol Aberystwyth, ac mae’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal.

Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg
neu’r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn
gyfartal. Gofynnwn i chi roi gwybod p’un yw’ch dewis iaith ar
gyfer gohebu.

30 Mehefin 2021 yw’r dyddiad cau am geisiadau.

Amserlen
Cynhelir cyfarfod i lunio rhestr fer ganol mis Gorffennaf 2021.
Gwahoddir yr ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i fynychu cyfweliad
arlein yn ystod yr wythnos yn cychwyn 26 Gorffennaf 2021.

Am drafodaeth anffurfiol, anfonwch ebost i
aber@minervasearch.com.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i hyrwyddo
cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn anelu at fod yn gynhwysol,
gan werthfawrogi amrywioldeb ei staff, myfyrwyr a’r gymuned.
Byddem yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan fenywod a’r
gymuned PDDLLE (BAME) yn benodol, yn ogystal ag unigolion
eraill â’r cymwysterau priodol o amrywiaeth eang o gefndiroedd.
Lle bo’n briodol, gwneir pob addasiad posib i alluogi aelodau’r
Cyngor i gyflawni eu dyletswyddau yn effeithiol.




