
4.   Y Senedd 
 
4.1 Cyfansoddiad 
 
4.1.1  Bydd y Senedd yn cynnwys: 
 

(i) Yr Is-ganghellor a fydd yn Gadeirydd y Senedd; 
 
(ii) Y Profost; 
 
(iii) Y Dirprwy Is-gangellorion a'r Dirprwy Is-gangellorion a Deoniaid Gweithredol; 
 
(iv) Y Dirprwy Ddeoniaid Gweithredol; 
 
(v) Y Deoniaid Cysylltiol, Ymchwil, Arloesi ac Effaith; 
 
(vi) Y Deoniaid Cysylltiol, Addysg; 
 
(vii) Y Deoniaid Cysylltiol, Rhyngwladol; 
 
(viii) Penaethiaid Ysgolion; 
 
(ix) Y Dirprwy Is-gangellorion Cynorthwyol; 
 
(x) Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd; 
 
(xi) Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi; 
 
(xii) Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr; 
 
(xiii) Cyfarwyddwyr Gweithrediadau'r Cyfadrannau; 
 
(xiv)  Deunaw Athro a etholir gan ac o blith Athrawon y Brifysgol er mwyn i bob un o'r 

Cyfadrannau gael ei chynrychioli gan chwech aelod; 
 
(xv)  Chwech aelod o'r staff academaidd nad ydynt yn Athrawon a etholir gan ac o 

blith y staff academaidd y Brifysgol nad ydynt yn Athrawon er mwyn i bob un o'r 
Cyfadrannau gael ei chynrychioli gan ddau aelod; 

 
(xvi) Llywydd a Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr a dau fyfyriwr a etholir gan ac o 

blith myfyrwyr y Brifysgol (y dylai un ohonynt fod yn gynrychiolydd myfyrwyr ôl-
raddedig). 

 
4.1.2  Etholir yr aelodau o’r Senedd y cyfeirir atynt yng nghymalau xiv a xv uchod yn y 

fath fodd y gall y Senedd ei bennu, byddent fel arfer yn eu rolau am dair blynedd 
oni bai na fydd yr aelod yn gymwys am aelodaeth mwyach, a byddai'n gymwys 
i'w ailethol am ail dymor. 

 
4.1.3  Caiff aelod o'r Senedd ymddiswyddo unrhyw bryd drwy ysgrifennu at Ysgrifennydd 

y Senedd. 



 
4.1.4 Bydd ugain aelod o'r Senedd yn creu cworwm. 
 
4.2 Pwerau'r Senedd 
 
4.2.1  Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Siarter a'r Statudau, ac yn ogystal â'r holl 

bwerau eraill a ddirprwywyd iddi gan y Cyngor, bydd gan y Senedd y pwerau a'r 
swyddogaethau canlynol: yn ôl ei disgresiwn, bydd y Senedd yn dirprwyo’r 
gwaith o gyflawni unrhyw un o'r swyddogaethau canlynol i un neu fwy o'i 
phwyllgorau, ar yr amod bod y pwyllgorau dan sylw yn cyflwyno adroddiad i'r 
Senedd yn disgrifio sut maent wedi cyflawni'r swyddogaeth a ddirprwywyd. 

 
4.2.2  Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Siarter a'r Statudau mewn perthynas â 

dyletswyddau'r Cyngor, bydd y Senedd yn gyfrifol am yr holl faterion sydd â 
goblygiadau academaidd, a fydd yn cynnwys: 
(a)  argymell i'r Cyngor gyrsiau astudio sy'n arwain at raddau, diplomâu, 

tystysgrifau ac anrhydeddau academaidd eraill a all fod yn rhai safonol, 
deuol, ar y cyd neu rai eraill a ddyfernir gan Brifysgol Abertawe a 
chynlluniau a ddarperir ar ran cyrff proffesiynol eraill;  

(b)  sicrhau bod prosesau ar waith i fonitro a gwerthuso cynnwys, ansawdd a 
safon cyrsiau astudio ac ymchwil, gan ystyried rheoliadau academaidd 
Prifysgol Abertawe a gofynion cyrff proffesiynol a chyrff allanol eraill;  

(c)  cymeradwyo a dyfarnu graddau, diplomâu, tystysgrifau ac anrhydeddau 
academaidd eraill i unigolion a fydd wedi dilyn cwrs astudio a 
gymeradwywyd gan y Brifysgol ac a fydd wedi cwblhau’r arholiadau neu 
brofion eraill yn llwyddiannus a bodloni’r holl ofynion eraill a bennwyd gan y 
Brifysgol; 

(ch)  cyfrifoldeb am dderbyn a disgyblu myfyrwyr a gwahardd myfyrwyr o 
Brifysgol Abertawe am fethu ymgymryd â'u hastudiaethau'n ddiwyd neu am 
fethu gwneud cynnydd academaidd boddhaol. 

 
4.2.3  Bydd gan y Senedd y pŵer i wneud Rheoliadau mewn perthynas ag unrhyw fater 

y mae'n gyfrifol amdano, gan gynnwys Rheoliadau parthed: 
(a)  gwaith allanol Prifysgol Abertawe; 
(b)  yn ddarostyngedig i delerau'r ymddiriedaeth (os oes un), telerau dyfarnu 

ysgoloriaethau ymchwil, ysgoloriaethau, bwrsariaethau, gwobrau a 
chymhorthion astudio ac ymchwil eraill; 

(c)  derbyn a disgyblu Myfyrwyr ac unigolion eraill sy'n astudio ym Mhrifysgol 
Abertawe neu sy'n ymgeiswyr am arholiadau i'w cynnal ym Mhrifysgol 
Abertawe neu dan nawdd Prifysgol Abertawe, a dylai Rheoliadau o'r fath 
gynnwys darpariaeth ar gyfer: 
(i) rheolau disgyblu; 
(ii)  yn ddarostyngedig i reolau cyfiawnder naturiol, y weithdrefn i'w dilyn 

pan honnir bod disgyblaeth wedi'i thorri; 
(iii) cosbi torri disgyblaeth drwy ddiarddel myfyriwr o Brifysgol Abertawe, yn 

barhaol neu dros dro, drwy wahardd yr unigolyn o unrhyw ran o'r 
Brifysgol a'i chyffiniau a mangreoedd eraill y mae'r Brifysgol yn berchen 
arnynt neu yn eu meddiannu, yn barhaol neu dros dro, drwy ddirwy neu 
ddull arall; 

(iv) apeliadau; ac  



(v)  am achos da, diddymu graddau, diplomâu, tystysgrifau ac anrhydeddau 
academaidd eraill a ddyfernir i'r Brifysgol neu ganddi a thynnu'r holl 
freintiau sy'n gysylltiedig â hynny yn ôl. 

 
4.2.4  Yn ddarostyngedig i awdurdod y Cyngor, bydd y Senedd yn pennu dyfarniadau a 

gaiff eu rhoi yn y modd a bennir gan y Cyngor, mewn perthynas â: 
(a)  Graddau, diplomâu, tystysgrifau ac anrhydeddau eraill a allai fod yn rhai 

safonol, deuol, ar y cyd neu fel arall; ac 
(b)  ysgoloriaethau ymchwil, ysgoloriaethau, bwrsariaethau, gwobrau a 

chymhorthion astudio ac ymchwil eraill. 
 
4.2.5  Yn ddarostyngedig i awdurdod y Cyngor, bydd y Senedd yn rheoleiddio ac yn 

cynnal arholiadau sy'n arwain at raddau, diplomâu, tystysgrifau ac anrhydeddau 
academaidd eraill Prifysgol Abertawe ac yn penodi arholwyr mewnol ac allanol ar 
eu cyfer a bydd yn rheoleiddio ac yn cynnal arholiadau sy'n arwain at raddau a 
dyfarniadau neu anrhydeddau cyrff eraill gyda chytundeb y cyrff hynny. 

 
4.2.6 Bydd y Senedd yn: 

(a)  cynghori'r Cyngor ar ddatblygiad tymor hir y Brifysgol; 
(b)    adolygu o bryd i'w gilydd ddyletswyddau ac amodau penodi a gwasanaeth   

    aelodau o'r Staff Academaidd a gwneud argymhellion ynghylch y rhain i'r   
    Cyngor; 

(c)  cynghori'r Cyngor ar benodi aelodau o'r Staff Academaidd ac, yn  
ddarostyngedig i'r Statudau hyn, ddiswyddo aelodau o'r Staff Academaidd; 

(ch)  penodi aelodau o'r Senedd i fod yn aelodau o'r Cyngor yn unol â’r 
darpariaethau yn y Statudau; 

(d)  gwneud argymhellion i'r Cyngor ynghylch materion a gyfeirir at sylw'r 
Senedd gan y Cyngor; 

(dd)  adrodd i'r Cyngor am ei phenderfyniadau ar faterion a allai fod yn 
berthnasol i drafodaethau'r Cyngor; 

(e)  gwneud sylwadau ar newidiadau i'r Statudau a gynigir gan y Cyngor; 
(f)  ar y cyd â'r Cyngor, gymeradwyo argymhellion gan y Pwyllgor Dyfarniadau 

er Anrhydedd o ran dyfarnu a diddymu unrhyw Ddyfarniadau er Anrhydedd; 
(ff)  gwneud argymhellion i'r Cyngor i greu, diddymu a newid enw unedau 

academaidd. 
 
4.2.7 Gall y Senedd: 

(a)  gymeradwyo unrhyw argymhelliad gan Gyfadran neu gorff neu unigolyn 
arall, wedi'i ddiwygio neu heb ei ddiwygio, ei gyfeirio'n ôl neu ei wrthod a, 
mewn perthynas â materion sydd o fewn pwerau'r Senedd, gall roi 
cyfarwyddiadau i Gyfadran neu gorff neu unigolyn arall; 

(b)  cyfarwyddo Pennaeth Cyfadran neu uned academaidd arall i ddarparu 
gwybodaeth sy'n ymwneud â materion academaidd am yr Ysgol neu’r uned 
academaidd arall; 

(c)  gwneud argymhellion i'r Cyngor mewn perthynas â gwaith Prifysgol 
Abertawe; 

(ch)  trafod a datgan barn i'r Cyngor am unrhyw fater o ba fath bynnag sy'n 
ymwneud â gwaith Prifysgol Abertawe; 

(d)  cyflawni unrhyw weithred neu beth a awdurdodir gan y Cyngor. 
 


