
Dewis Recriwtio 

Gwasanaethau Arloesi Ymchwil 2019 

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau wrth recriwtio a dethol staff a fydd yn ymwneud â 
phrosiectau ymchwil.  

RD1s generig a phroffiliau rôl ar gyfer; 

• Cynorthwyydd Ymchwil - Disgrifiad Swydd Generig 
• Uwch Gynorthwyydd Ymchwil - Disgrifiad Swydd Generig 
• Cymrawd Ymchwil - Disgrifiad Swydd Generig 
• Uwch Gymrawd Ymchwil - Disgrifiad Swydd Generig 
 

Mae Connect yn rhoi gwybodaeth am bob agwedd ar recriwtio a dethol gan gynnwys sut i baratoi ar 
gyfer dewis, y broses ddethol, gwneud y penodiad, sefydlu a'r cyfnod prawf, yn ogystal â chyngor ar 
gydraddoldeb ac amrywiaeth. 

 

 
 
Cynorthwyydd Ymchwil (Gradd D)  

Disgrifiad Swydd Generig  

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn seiliedig ar Broffil Rôl Cenedlaethol Lefel 1 ar gyfer y teulu gwaith 
Ymchwil, fel y'i hadeiladwyd wrth weithredu'r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol. 

Diben y Swydd 

Ymgymryd â phrosiectau ymchwil dan oruchwyliaeth a rhoi cymorth i ymchwilwyr a thimau ymchwil yn 
ôl y gofyn. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

1. Ymgymryd ag ymchwil dan oruchwyliaeth a allai gynnwys paratoi, sefydlu, cynnal a chofnodi 
canlyniadau prosiectau, arbrofion, gwaith maes ac yn y blaen. 

2. Cefnogi staff ymchwil eraill, e.e. staff academaidd, Cymrodyr Ymchwil, Prif Ymchwilwyr, wrth 
hyrwyddo eu hymchwil a phrosiectau penodol. 

3. Helpu i baratoi adroddiadau a chyflwyno gwybodaeth i grwpiau ymchwil, grwpiau llywio ac yn y 
blaen – yn enwedig adroddiadau cynnydd. 

4. Ysgrifennu eich gwaith eich hun a chanlyniadau ymchwil bersonol. 
5. Dadansoddi a dehongli canlyniadau eich ymchwil eich hun, gan wneud defnydd o ddulliau a 

thechnegau ymchwil safonol. 
6. Cyfrannu at broses gynllunio'r tîm ymchwil. 
7. Cynorthwyo, fel sy'n ofynnol wrth oruchwylio prosiectau myfyrwyr. 
8. Cyfrannu, os oes angen, at gyrsiau rhagarweiniol a defnyddio offer a chyfarpar ymchwil. 
9. Ymgymryd â datblygiad personol a phroffesiynol parhaus sy'n cyfrannu at wybodaeth a sgiliau o 

fewn y maes pwnc. 
10. Cydymffurfio â pholisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal a rheoli 

data. 
 
Unrhyw ddyletswyddau eraill allai gael eu neilltuo o bryd i'w gilydd sy'n gymesur â'r radd. 

 
 

Uwch Gynorthwyydd Ymchwil (Gradd E) 

https://universityofsouthwales.sharepoint.com/sites/humanresources2/sitepages/en-gb/home.aspx
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Disgrifiad Swydd Generig  

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn seiliedig ar y Proffil Rôl Cenedlaethol Lefel 2 ar gyfer y teulu gwaith 
Ymchwil, fel y'i hadeiladwyd wrth weithredu'r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol. 

Diben y Swydd 

Ymgymryd â gweithgarwch ymchwil a chyfrannu ato a rhoi cymorth i ymchwilwyr a thimau ymchwil yn 
ôl yr angen. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

1. Ymgymryd ag ymchwil a allai gynnwys paratoi, sefydlu, cynnal a chofnodi canlyniadau prosiectau, 
arbrofion, gwaith maes ac yn y blaen. 

2. Cynnal prosiectau ymchwil unigol neu gydweithredol, gan gynnwys datblygu amcanion 
personol/grŵp. 

3. Paratoi adroddiadau a chyflwyno gwybodaeth i grwpiau ymchwil, grwpiau llywio ac yn y blaen – yn 
enwedig adroddiadau cynnydd. 

4. Ysgrifennu eich gwaith eich hun a chanlyniadau ymchwil bersonol gyda'r bwriad o'u cyhoeddi. 
5. Dadansoddi a dehongli canlyniadau eich ymchwil eich hun/grŵp, gan wneud defnydd o ddulliau a 

thechnegau ymchwil safonol a newydd. 
6. Cyfrannu at broses gynllunio'r tîm ymchwil, gan arwain agweddau fel y bo'n briodol. 
7. Cymryd rhan mewn rhwydweithiau mewnol a grwpiau ymchwil. 
8. Cynorthwyo, fel sy'n ofynnol wrth oruchwylio prosiectau myfyrwyr a datblygu sgiliau ymchwil 

myfyrwyr. 
9. Cyfrannu, os oes angen, at gyrsiau rhagarweiniol a defnyddio offer a chyfarpar ymchwil. 
10. Ymgymryd â datblygiad personol a phroffesiynol parhaus sy'n cyfrannu at wybodaeth a sgiliau o 

fewn y maes pwnc. 
11. Cydymffurfio â pholisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal a rheoli 

data. 
 
Unrhyw ddyletswyddau eraill allai gael eu neilltuo o bryd i'w gilydd sy'n gymesur â'r radd. 

Mae newidiadau sylweddol yn cynnwys: 

1. Dim goruchwyliaeth  
2. Symud o gefnogi i gynnal 
3. Dileu cymorth  
4. Cyflwyno cyhoeddiad 
5. Dulliau newydd  
6. Sgyrsiau am agweddau arwain. 
7. Gwell ymwneud â myfyrwyr  
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Cymrawd Ymchwil (Gradd F) 

Disgrifiad Swydd Generig  

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn seiliedig ar y Proffil Rôl Cenedlaethol Lefel 3 ar gyfer y teulu gwaith 
Ymchwil, fel y'i hadeiladwyd wrth weithredu'r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol. 

Diben y Swydd 

Ymgymryd â, a lle bo'n briodol, arwain prosiectau ymchwil, gan gynhyrchu adroddiadau a 
chyhoeddiadau yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

1. Ymgymryd â, a lle bo'n briodol, arwain gweithgareddau a phrosiectau ymchwil o fewn yr Uned 
Asesu, gan gynnwys datblygu amcanion personol, grŵp neu gydweithredol. 

2. Paratoi adroddiadau a chyflwyno gwybodaeth i grwpiau ymchwil, grwpiau llywio, ac yn y blaen – yn 
enwedig adroddiadau cynnydd, goruchwylio gweithgareddau tebyg gan gynorthwywyr ymchwil pan 
fo'n briodol. 

3. Datblygu eich gwaith eich hun neu waith grŵp i'r cam cyhoeddi, gan ledaenu canfyddiadau 
ymchwil drwy'r cyfryngau priodol. 

4. Nodi ffynonellau cyllid a chyfrannu at y broses o wneud cais. 
5. Rheoli cyllidebau prosiectau ymchwil ac adnoddau eraill. 
6. Bod yn ymwybodol o, ac ar adegau, arwain ar faterion llywodraethu ymchwil. 
7. Dadansoddi, gwerthuso a dehongli canlyniadau eich ymchwil eich hun/grŵp, gan wneud defnydd o 

ddulliau a thechnegau ymchwil safonol a newydd. 
8. Fel sy'n briodol, goruchwylio gwaith eraill, gweithredu fel rheolwr llinell, neu fentor, er mwyn 

cefnogi cydweithwyr. 
9. Cyfrannu at broses gynllunio'r tîm ymchwil, gan arwain agweddau fel y bo'n briodol. 
10. Cymryd rhan mewn rhwydweithiau mewnol ac allanol a grwpiau cydweithredol, gan gynrychioli'r 

Brifysgol mewn modd proffesiynol bob amser. 
11. Cymryd rhan, fel sy'n ofynnol mewn rhaglenni dysgu ac addysgu, goruchwylio prosiectau myfyrwyr 

(gan gynnwys myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig) a defnyddio offer a chyfarpar ymchwil. 
12. Ymgymryd â datblygiad personol a phroffesiynol parhaus sy'n cyfrannu at wybodaeth a sgiliau o 

fewn y maes pwnc 
13. Cydymffurfio â pholisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal a rheoli 

data. 

Unrhyw ddyletswyddau eraill allai gael eu neilltuo o bryd i'w gilydd sy'n gymesur â'r radd.  

Mae newidiadau sylweddol yn cynnwys: 

1. Sgyrsiau am  arwain  
2. Goruchwylio rôl 
3. Cyhoeddiad lefel uwch  
4./5. Sgyrsiau  am incwm a chyllidebau 
6. Yn cyflwyno trefniadau llywodraethu  
8. Rôl oruchwylio 
11. Mwy o ymwneud â myfyrwyr 
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Uwch Gymrawd Ymchwil (Gradd G) 

Disgrifiad Swydd Generig  

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn seiliedig ar y Proffil Rôl Cenedlaethol Lefel 4 ar gyfer y teulu gwaith 
Ymchwil, fel y'i hadeiladwyd wrth weithredu'r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol. 

Diben y Swydd 

Arwain a rheoli prosiectau ymchwil a chyfrannu at strategaethau ymchwil yr Uned a'r Gyfadran. 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 

1. Arwain gweithgareddau a phrosiectau ymchwil o fewn yr uned asesu, gan gynnwys datblygu 
amcanion personol, grwpiau neu gydweithio, gan weithredu'n aml fel 'Prif Ymchwilydd'. 

2. Datblygu cynigion ar gyfer prosiectau ymchwil sylweddol sy'n cynyddu'r ddealltwriaeth gwybodaeth 
a darganfod esboniadau, mewnwelediadau, cysyniadau a phrosesau newydd 

3. Datblygu eich gwaith eich hun neu waith grŵp, dehongli canfyddiadau ymchwil, cynhyrchu 
cyhoeddiadau o ansawdd uchel a lledaenu canlyniadau drwy gyfryngau priodol. 

4. Cyfrannu at ddatblygu strategaethau ymchwil o fewn yr Uned Asesu/Cyfadran. 
5. Paratoi adroddiadau a chyflwyno gwybodaeth i grwpiau ymchwil, grwpiau llywio, ac yn y blaen – yn 

enwedig adroddiadau cynnydd, goruchwylio gweithgareddau tebyg gan gynorthwywyr ymchwil pan 
fo'n briodol. 

6. Nodi ffynonellau ariannu ac arwain y broses o wneud cais. 
7. Rheoli cyllidebau prosiectau ymchwil ac adnoddau eraill. 
8. Arwain ar faterion llywodraethu ymchwil. 
9. Cydweithio i reoli a chefnogi cydweithwyr sy'n gweithio yn yr Uned Asesu fel y bo'n briodol, gan 

gyfrannu at eu datblygiad drwy'r cynllun gwerthuso, mentora a hyfforddi. 
10. Arwain proses gynllunio'r tîm ymchwil, gan gynnwys cynhyrchu syniadau ar gyfer buddsoddi a 

chymhwyso. 
11. Arwain a datblygu rhwydweithiau mewnol ac allanol, a grwpiau cydweithredol, sy'n cynrychioli'r 

Brifysgol mewn modd proffesiynol bob amser, gan gynnwys cysylltiadau â chyrff proffesiynol, 
ffrydiau ariannu ymchwil ac yn y blaen. 

12. Goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a bod yn rhan o raglenni addysgu. 
13. Ymgymryd â datblygiad personol a phroffesiynol parhaus sy'n cyfrannu at wybodaeth a sgiliau o 

fewn y maes pwnc. 
14. Cydymffurfio â pholisïau'r Brifysgol sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal a rheoli 

data. 

Unrhyw ddyletswyddau eraill allai gael eu neilltuo o bryd i'w gilydd sy'n gymesur â'r radd. 

Mae newidiadau sylweddol yn cynnwys: 
1. Bod yn Brif Ymchwilydd  
2. Datblygu cynigion  
3. Cyhoeddiad lefel uwch  
4. Sgyrsiau strategaeth  
9. Arwain materion llywodraethu  
10. Rheoli llinell 
11. Disgwyliad ar gyfer cynhyrchu syniadau  
12. Arwain rhwydweithiau 
13. Goruchwylio myfyrwyr 

 


