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Manylion Pellach 

Adnoddau Dynol 

 

 

 

Further Particulars 

Human Resources 

 

 

 
 

Swyddog Prosiect Astudiaethau Cyfieithu (2 ddiwrnod yr wythnos) 

Cyfnod penodol o flwyddyn yn y lle cyntaf 

Canolfan Cyfieithu Diwylliannol 

Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol 

Gradd 7: £32,277 – £37, 384 y flwyddyn pro rata 

 

Dymuna Prifysgol Aberystwyth benodi Swyddog Prosiect i fod yn gyfrifol am drefniadau 

gweinyddol sydd ynghlwm â sefydlu Cynllun academaidd cenedlaethol ym maes Astudiaethau 

Cyfieithu. Mae’r Cynllun newydd hwn yn ffrwyth blwyddyn o drafod rhwng y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol, y prifysgolion a’r sector cyfieithu yng Nghymru, a’r amcan yw sefydlu rhaglen 

astudiaethau cyfieithu safonol a fydd yn cwrdd â gofynion y proffesiwn cyfieithu ac yn cael ei 

darparu ar y cyd rhwng prifysgolion. Mae pum prifysgol yn rhan o’r prosiect ar hyn o bryd, ac 

fe’i cartrefir ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am hwyluso’r 

gwaith cydweithio, cynllunio a dilysu darpariaeth.  

 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gallu ysgogi eu hunain a chanddynt sgiliau cyfathrebu a 

threfnu ardderchog. 

 

Mae profiad o weinyddu mewn prifysgol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych 

ddiddordeb byw mewn addysg prifysgol ac, yn ddelfrydol, rhywfaint o brofiad a dealltwriaeth o 

gyd-destun gwaith y Coleg Cymraeg. 

 

Am ymholiadau anffurfiol cysyllter â’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones (esj@aber.ac.uk) neu Dr 

Mari Elin Jones (mlj@aber.ac.uk). 

 

Mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, i safon uchel yn hanfodol ar 

gyfer y swydd hon.  

 

Safon Iaith: Safon E* (Cyfeiriwch at dudalen 6). 

 

Cyf:  ILLCA.14.03 

Dyddiad Cau: 13 Hydref 2014 

Dyddiad y cyfweliad:  20 Hydref 2014 

 

Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/hr/jobs/vacancies-

external/ 

 

Dylid llofnodi'r ffurflen gais ar ôl ei llenwi ac yna ei dychwelyd i’r Tim Recriwtio Adnoddau 

Dynol drwy e-bost neu post. Tîm Gweithredol: swyddi@aber.ac.uk / Ffôn: 01970 628556 

 

NODYN: Nodwch gyfeirnod y swydd ar flaen yr amlen ac ar y ffurflen gais os gwelwch yn dda. 

 

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal. 

 
FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU. GALL YMGEISWYR NA FYDDANT 
WEDI DERBYN LLYTHYR ODDI WRTH Y BRIFYSGOL ERBYN Y DYDDIAD HWNNW RAGDYBIO NAD YW EU CEISIADAU YN 
CAEL EU HYSTYRIED YMHELLACH AC NA FYDDANT YN DERBYN GOHEBIAETH BELLACH. 
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Translation Studies Project Officer (2 days per week) 

Fixed Term of 1 year in the first instance 

Centre for Cultural Translation 

Institute of Literature, Languages and Creative Arts 

Grade 7: £32,277 – £37, 384 per annum pro rata 

 

Aberystwyth University invites applications for the post of Project Officer to be responsible for 

administrative arrangements as part of the process of establishing a national academic 

Scheme for Translation Studies through the medium of Welsh. This new Scheme is the result 

of a year of discussions between the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, the universities and the 

translation sector in Wales. The aim is to establish a high quality translation studies 

programme which will meet the requirements of the translation profession and which will be 

offered collaboratively by the universities. Five universities are part of the project, and it is 

located in Aberystwyth University. The Project Officer will be responsible for facilitating the 

work of collaborating, designing and validating provision.  

 

We are searching for applicants who can apply themselves and who have excellent 

communication and organisational skills.  

 

The ability to use Welsh, orally and on paper, to a high standard is essential for this post. 

 

For informal enquiries contact Professor Elin Haf Gruffydd Jones (esj@aber.ac.uk) or Dr Mari 

Elin Jones (mlj@aber.ac.uk). 

 

Language Standard: Standard E* (Please refer to page 6). 

 

Ref:  ILLCA.14.03 

Closing Date:  13 October 2014 

Interview Date: 20 October 2014 

 

For information and application forms please go to www.aber.ac.uk/en/hr/jobs/vacancies-

external/ 

 

Completed Application Forms should be signed and returned to the Human Resources 

Recruitment Team by e-mail, or post. Email address: vacancies@aber.ac.uk / Tel: 01970 

628556 

 

NOTE: Please put the post reference on the front of your envelope and on your application 

form. 

 

We are a Bilingual Institution which operates a Welsh Language scheme and is committed to 

Equal Opportunities. 

 
APPOINTMENTS ARE NORMALLY MADE WITHIN 4-8 WEEKS OF THE CLOSING DATE. IF WE HAVE NOT BEEN IN TOUCH 
WITHIN THIS TIMESCALE YOU MAY ASSUME THAT YOUR APPLICATION IS NOT BEING FURTHER CONSIDERED AND NO 
OTHER COMMUNICATION WILL BE SENT. 

 

 

Manylion Pellach (In Welsh only) 

 

Y mae’r disgrifiad swydd hwn yn amodol ar ei adolygu a’i ddiwygio yng ngoleuni 

anghenion cyfnewidiol y Brifysgol, i ddarparu cyfleoedd datblygu priodol ac/neu i 

ychwanegu dyletswyddau ychwanegol eraill.  

 
Cefndir 

 

Ers rhai blynyddoedd mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno i raglen astudiaethau 

cyfieithu a fyddai’n cwrdd â gofynion cyfieithwyr a’u cyflogwyr gael ei darparu ar y cyd rhwng 

nifer o brifysgolion yng Nghymru. Yn ystod y flwyddyn academaidd 2013-14 cyflogwyd 

mailto:esj@aber.ac.uk
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cydlynydd academaidd i lunio rhaglen academaidd ac i wthio’r gwaith yn ei flaen. 

Ymgynghorwyd â chyfieithwyr ac â phrifysgolion. Lluniwyd rhaglen astudiaethau cyfieithu i’w 

chyflwyno ar y cyd rhwng nifer o brifysgolion a oedd yn dymuno cydweithio i gynnig y 

ddarpariaeth. Cytunwyd hefyd y byddai consortiwm astudiaethau cyfieithu yn cael ei gynnull a 

fyddai’n dod â chynrychiolwyr academaidd a’r proffesiwn cyfieithu ynghyd i geisio sicrhau bod 

y ddarpariaeth yn cyd-fynd â gofynion y proffesiwn cyfieithu. Bydd y Coleg yn cydlynu’r 

consortiwm a fydd yn cyfarfod ddim mwy na 3 gwaith y flwyddyn.  

 

Yn dilyn proses o wahodd ac asesu mynegiannau o ddiddordeb penderfynwyd mai Prifysgol 

Aberystwyth fydd yn cartrefu’r gwaith o weinyddu a dilysu’r rhaglen astudiaethau cyfieithu. 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio â’r prifysgolion canlynol yn y gwaith o ddarparu’r 

rhaglen: 

 

 Prifysgol Abertawe 

 Prifysgol Bangor 

 Prifysgol Caerdydd 

 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

 

Bydd y swydd hon yn gyfrifol am gydlynu’r gwaith o drafod â phrifysgolion eraill, dilysu 

darpariaeth, gweinyddu Bwrdd Prosiect a gweithredu Cynllun Prosiect cynhwysfawr.  

 

Lleolir y swydd yng Nghanolfan Cyfieithu Diwylliannol yr Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r 

Celfyddydau Creadigol.  

 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

 

Prif nod y Coleg yw cynyddu, datblygu ac ehangu cyfleoedd astudio drwy’r Gymraeg ym 

mhrifysgolion Cymru. Mae’n gweithio gyda’r prifysgolion i ddatblygu cynlluniau academaidd 

blaengar ac uchelgeisiol, sicrhau mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy’r Gymraeg, datblygu 

a hyfforddi cenhedlaeth newydd o ddarlithwyr at y dyfodol, ynghyd â chyllido darpariaeth ac 

adnoddau o’r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr sydd yn dymuno astudio drwy gyfrwng y 

Gymraeg.  Am fwy o wybodaeth am y Coleg, gweler y wefan, www.colegcymraeg.ac.uk 

 

 

Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol 

 

Sefydlwyd yr Athrofa Ieithoedd, Llenyddiaeth a’r Celfyddydau Creadigol yn 2014 ac mae’n 

dwyn ynghyd adrannau academaidd a chanolfannau o ragoriaeth ym meysydd ieithoedd a 

diwylliant. Mae pum adran benodol yn cyfrannu at broffil dysgu ac ymchwil yr Athrofa: Yr Ysgol 

Gelf; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Ewropeaidd; Theatr, Ffilm a Theledu; Y 

Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mae’r Athrofa yn gartref hefyd i Ganolfan Celfyddydau 

Aberystwyth a Chanolfan Gerdd y Brifysgol.  

 

Mae’r Athrofa wedi manteisio ar ymdrechion cydweithredol eu hadrannau academaidd drwy 

sefydlu dwy ganolfan ymchwil ryngwladol, sef Y Ganolfan Cyfieithu Diwylliannol a’r Ganolfan 

Diwylliannau Lle.   

 

Mae profiad o weinyddu mewn prifysgol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych 

ddiddordeb byw mewn addysg prifysgol ac, yn ddelfrydol, rhywfaint o brofiad a dealltwriaeth o 

gyd-destun gwaith y Coleg Cymraeg. 

 

Bydd y penodiad yn amodol ar brawf o gymwysterau addysgol a thystlythyrau boddhaol.  

 

Rheoli 

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan Cyfieithu Diwylliannol fydd y rheolwr 

llinell. 

Bydd y Swyddog Prosiect hefyd yn adrodd i Fwrdd Prosiect a fydd yn cynnwys academyddion o 

sawl prifysgol yng Nghymru.   
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SWYDD DDISGRIFIAD 

 

 

Teitl y Swydd: Swyddog Prosiect Astudiaethau Cyfieithu 

Graddfa: 7 

Lleoliad: Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol, Prifysgol 

Aberystwyth. 

 

 

Pwrpas y Swyddi  

 

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am weithredu Cynllun Prosiect cynhwysfawr ar gyfer 

Astudiaethau Cyfieithu sydd eisoes wedi’i lunio. Bydd y gwaith yn cynnwys trafod a chydlynu 

ag academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth a phrifysgolion eraill, gweinyddu’r Bwrdd 

Prosiect, darparu adroddiadau i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Consortiwm Astudiaethau 

Cyfieithu, ynghyd â hwyluso’r trefniadau ar gyfer dilysu darpariaeth newydd yn y maes.  

 

Prif Ddyletswyddau 

 

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am hwyluso trefniadau a phrosesau ar gyfer cyflawni’r 

canlynol: 

 

 Cytuno ar raglen astudiaethau cyfieithu â’r Bwrdd Prosiect Astudiaethau Cyfieithu a 

fydd yn cynnwys pum prifysgol; 

 

 Cyflwyno argymhellion y Bwrdd Prosiect er gwybodaeth i’r Consortiwm Astudiaethau 

Cyfieithu a gynullir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol; 

 

 Cytuno ar ddull o gydweithio â’r prifysgolion eraill i ddarparu’r rhaglen astudiaethau 

cyfieithu; 

 

 Dilysu’r rhaglen astudiaethau cyfieithu trwy brosesau dilysu Prifysgol Aberystwyth a rhai 

prifysgolion eraill os dymunir gwneud hynny; 

 

 Paratoi rhaglen farchnata a hyrwyddo ar gyfer y cynllun; 

 

 Paratoi adroddiadau, gweinyddu byrddau prosiect, cynnal cyfarfodydd a hwyluso’r holl 

drefniadau gweinyddol a fydd ynghlwm â’r cynllun; 

 

 Darparu’r rhaglen astudiaethau cyfieithu ar y cyd â darparwyr o brifysgolion a 

sefydliadau eraill; 

 

 Unrhyw dasg arall a fernir yn rhesymol gan y Bwrdd Prosiect a’r Rheolwr Llinell.  

 

Cynigir y swydd am gyfnod o flwyddyn yn y lle cyntaf. Bydd y swydd yn dechrau ar 1 Hydref 

2014 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. 

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

 

Bydd y Swyddog Prosiect yn cydweithio â’r Coleg Cymraeg ac academyddion mewn 

prifysgolion eraill felly gallai fod elfen o deithio yn gysylltiedig â’r swydd.  
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MANYLEB BERSONOL 

 

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y medrau, y sgiliau, y galluoedd a’r wybodaeth a 

ganlyn er mwyn cyflawni’r swydd yn effeithiol: 

 

Meini Prawf 

 

 Hanfodol Dymunol 

Sgiliau a Galluoedd 

Personol 

Medrau trefnu rhagorol, gan gynnwys y 

gallu i weithio i derfynau amser ac i 

flaenoriaethu gwaith 

√  

Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu 

rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn 

y Gymraeg a’r Saesneg. 

Sgiliau Iaith Gymraeg Safon E*. 

√  

Y gallu i gyfathrebu a chydweithio’n 

effeithiol â phobl ar bob lefel 

√  

Y gallu i fod yn rhagweithiol er mwyn 

cyrraedd targedau 

√  

Y gallu i ddefnyddio Technoleg 

Gwybodaeth yn effeithiol 

√  

Medrau rhyngbersonol ardderchog √  

Y gallu i weithio’n hyblyg fel aelod o 

dîm, ac yn annibynnol o fewn 

terfynau’r swydd 

√  

Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth √  

Y gallu i reoli rhaglen waith √  

Y gallu i weithio o fewn terfynau amser 

tynn ar adegau penodol 

√  

Gwybodaeth a 

Dealltwriaeth 

Gwybodaeth am y sector Addysg Uwch √ 

 

 

Gwybodaeth am ddysgu ac addysgu 

mewn addysg uwch 

√  

Gwybodaeth gadarn a hyderus o 

gystrawen a gramadeg y Gymraeg 

√  

Profiad 

 

Profiad o weinyddu cyrsiau academaidd 

mewn prifysgol ac o weithio yn y sector 

addysg uwch 

√  

Profiad a/neu ddealltwriaeth o’r maes 

cyfieithu yng Nghymru 

 √ 

Profiad o weinyddu ar ran pwyllgorau 

gan gynnwys paratoi papurau ac 

ysgrifennu cofnodion. 

√  

Profiad Technegol Sgiliau cyfrifiadurol da, neu 

barodrwydd i dderbyn hyfforddiant. 

√  

Gallu i drin data yn effeithiol trwy 

ddefnydd systemau bas-data a 

phecynnau taenlennu neu barodrwydd i 

dderbyn hyfforddiant er mwyn gwneud 

hyn. 

 

√  
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Profiad o ddefnyddio systemau 

E-ddysgu, e.e. Blackboard / Moodle 

neu barodrwydd i dderbyn hyfforddiant 

er mwyn gwneud hyn.  

 √ 

Cymwysterau Gradd dda yn y Gymraeg neu bwnc 

perthnasol arall 

√  

Gofynion eraill 

 

Parodrwydd i deithio i gyfarfodydd neu 

i gynnal cyfarfodydd mewn mannau 

eraill yng Nghymru fel bo’r angen 

√  

Trwydded yrru ddilys √  

 

 

Safon Iaith: Safon E 

 

Safon E* (Lefel 3/3) 

 Y gallu i ddeall popeth ar y ffôn, teledu, mewn cyfarfod. 

 Y gallu i siarad yn hyderus am rychwant o bynciau. 

 Y gallu i wneud cyflwyniadau clir ar bynciau cyfarwydd. 

 Y gallu i ddarllen a deall erthyglau ac adroddiadau sy’n berthnasol i’r gwaith lle y 

cyflëir gwybodaeth eithaf cymhleth. 

 Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig manwl. 

 Y gallu i ysgrifennu llythyr ffurfiol mewn Cymraeg safonol heb ddefnyddio templed ond 

gyda chymorth gwirydd sillafu a geiriadur yn ôl yr angen. 

 Y gallu i gymryd nodiadau wrth i rywun siarad. 

 Y gallu i ysgrifennu adroddiadau byr sy’n cyfleu gwybodaeth neu’n mynegi barn. 

 
 

 
 
 

 

 


