
 

 

 

 

 
Ordinhad 10 – Staff Academaidd – Penodi 

10.1 Athrawon 
 
(i) Bydd hawl gan bawb a benodir i Gadair ddefnyddio'r teitl 'Athro'. 
 
(ii) Gellir dyrchafu staff academaidd i rôl Athro ar ôl i achos gael ei ystyried gan 
Bwyllgor Athrawon yr Uwch-dîm Arweinyddiaeth, y mae gweithdrefnau ar wahân yn 
berthnasol iddo.  
 
(iii) Heblaw am achosion lle ceir cydsyniad penodol y Cyngor, rhaid hysbysebu pob 
swydd newydd a ddynodir yn swydd Athro yn allanol. 
 
(iv) Heblaw am achosion lle penodir drwy ddyrchafu, sefydlir Pwyllgor Dethol ar gyfer 
pob swydd Athro, yn unol â gweithdrefnau perthnasol y Brifysgol a bydd yr aelodaeth 
yn unol â Rheoliadau'r Brifysgol. 
 
(v) Mae'r Uwch-dîm Arweinyddiaeth yn awdurdodi Pwyllgor Dethol i weithredu ar ei 
ran wrth wneud penodiad. 
 
(vi) Gwneir y penodiad gan y Pwyllgor Dethol yn unol â pholisïau perthnasol y Brifysgol 
a hysbysir y Cyngor a'r Senedd am y penodiad. 
 
(vii) Os bydd y Pwyllgor Dethol o'r farn y byddai penodi mwy nag un ymgeisydd er lles 
gorau'r Brifysgol, gall y Pwyllgor Dethol wneud hyn mewn amgylchiadau eithriadol, yn 
amodol ar gymeradwyaeth yr Is-ganghellor. 
 
10.2 Penodiadau Lefel Ymgynghorydd yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a 
Gwyddor Bywyd. 
 
(i) Caiff yr holl ffactorau sydd ynghlwm wrth wneud penodiadau clinigol eu hystyried 
yn llawn cyn cychwyn y broses benodi, a bydd y Brifysgol a chorff priodol y GIG wedi 
cytuno ar y canlynol: cyllid ar gyfer y swydd; telerau'r penodiad; y llinellau atebolrwydd; 
y disgrifiad swydd; manylion a dyletswyddau pellach y swydd; a'r weithdrefn benodi; 
 
(ii) Gwneir y penodiad yn unol â gweithdrefnau perthnasol y Brifysgol a hysbysir y 
Cyngor a'r Senedd am y penodiad. 
 
(iii) Wrth benodi pwyllgorau dethol ar gyfer swyddi academaidd clinigol sy'n cynnwys 
penodi ymgynghorwyr er anrhydedd, dylid cydymffurfio â rheoliadau'r GIG ynghylch 
penodi ymgynghorwyr yn ogystal â rhai'r Brifysgol  
 



(iv) Bydd aelodaeth Pwyllgorau Dethol ar gyfer penodiadau academaidd clinigol (ar 
lefel ymgynghorydd) fel a ganlyn: 

(a) Yr Is-ganghellor neu ei enwebai/ei henwebai (Cadeirydd). 
 (b) Y Dirprwy Is-ganghellor (y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)  
              neu ei enwebai. 

(c) Hyd at ddau aelod o staff academaidd y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a 
Gwyddor Bywyd. 

(ch) Hyd at bedwar unigolyn, y bydd gan un ohonynt gymhwyster meddygol gan 
y Coleg Brenhinol/Corff Proffesiynol priodol, ac y bydd tri ohonynt yn 
cynrychioli corff priodol y GIG neu gorff arall (y bydd gan o leiaf un ohonynt 
gymhwyster meddygol), a fydd yn aelodau pleidleisio llawn o’r Pwyllgor. 

 
10.3 Penodiadau Academaidd Eraill 
 
(i) Gwneir penodiadau staff academaidd gan Bwyllgorau Penodiadau a sefydlwyd yn 
benodol at y diben, yn unol â gweithdrefnau perthnasol y Brifysgol a hysbysir y Cyngor 
a'r Senedd amdanynt. 
 
 
 


