
 

         

                                      
                                                                                                                 

Cyfleoedd PhD DTP ESRC Cymru mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer 
(Gwyddorau Cymdeithas) ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a 

Phrifysgol Abertawe 
 

Mae Prifysgol Bangor (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer), Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
(Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd), a Phrifysgol Abertawe (Coleg Peirianneg: Gwyddor 
Chwaraeon ac Ymarfer Corff), a gefnogir gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, yn gwahodd 
ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol i astudio PhD gyda'r posibilrwydd o gael Ysgoloriaeth DTP ESRC a ariennir 
yn llawn mewn maes gwyddor gymdeithasol chwaraeon a/neu ymarfer corff. Mae'r tair ysgol wedi ennill bri 
rhyngwladol am ansawdd eu hymchwil ac yn cynnig amgylcheddau gwych ar gyfer astudiaethau ymchwil ôl-
raddedig. Mae'r Brifysgol yn rhoi gwerth ar amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog pobl o bob 
sector o'r gymuned i ymgeisio. Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio'n rhan amser ac yn llawn amser, gydag 
efrydiaethau ar gael naill ai fel 1+3 (gradd meistr lawn amser am flwyddyn gyda hyfforddiant ymchwil + 
astudiaethau doethurol llawn amser am dair blynedd neu'r hyn sy'n cyfateb yn rhan amser), neu +3 
(astudiaethau doethurol llawn amser am dair blynedd neu'r hyn sy'n cyfateb yn rhan amser) yn un o'r 
prifysgolion, gyda'r cyfle lle bo'n briodol i gael cyd-oruchwyliaeth ar draws sefydliadau. 

Dyddiad cau: 1 Chwefror 2019, hanner dydd. Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau ar eu 

hastudiaethau ar 1 Hydref 2019.  
 
GORUCHWYLIAETH A MEYSYDD YMCHWIL 
Rydym yn gwahodd ceisiadau i astudio ym meysydd gwyddor gymdeithasol chwaraeon ac/neu ymarfer sydd yn 
cyd-fynd yn fras â diddordebau ymchwil staff academaidd yn yr ysgolion.    Cysylltwch â darpar oruchwylwyr i 
drafod ceisiadau posib ymhell cyn gwneud cais. Ni fydd ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt wedi cysylltu â 
darpar oruchwylwyr yn cael eu hystyried.  Gwelir diddordebau ymchwil staff yma: 
 
Prifysgol Bangor: https://www.bangor.ac.uk/sport/staff.php.cy 
 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd: http://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/staff/Pages/default.aspx 
 
Prifysgol Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/sports-science/staff/ 
 
Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau i astudio yn y meysydd ymchwil canlynol: 
 
Prifysgol Bangor 
Seicoleg chwaraeon; seicoleg ymarfer; seicoleg perfformiad elit; rheolaeth echddygol a dysgu; seicoffisioleg 
perfformio, seicoffisioleg iechyd. 
 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Athroniaeth a moeseg chwaraeon; cymdeithaseg chwaraeon a diwylliant corfforol; cymdeithaseg feirniadol 
hyfforddiant chwaraeon ac addysg gorfforol; seicoleg chwaraeon ac ymarfer; rheolaeth a pholisi chwaraeon.  
 



Prifysgol Abertawe 
Moeseg, uniondeb a llywodraethiant mewn chwaraeon; seicoleg chwaraeon, ymarfer ac iechyd. 
 
BETH SYDD WEDI EI GYNNWYS YN YR EFRYDIAETH 
Mae efrydiaethau'n dechrau ym mis Hydref 2019 a byddant yn cynnwys eich ffioedd dysgu yn ogystal â grant 
cynhaliaeth (ar hyn o bryd mae'n £14,777 y flwyddyn am 2018/19 i fyfyrwyr llawn-amser a chaiff y swm ei 
ddiweddaru'n flynyddol); ac mae'n cynnwys mynediad at Grant Cefnogi Hyfforddiant Ymchwil ychwanegol o 
£750.  Mae yna gyfleoedd a manteision eraill ar gael i ddeiliaid efrydiaethau, yn cynnwys lwfans gwaith maes 
tramor (os yw'n berthnasol), cyfleoedd interniaeth, ymweliadau â sefydliadau tramor a grantiau bach eraill.  
 
CYMWYSTERAU ACADEMAIDD 
Mae efrydiaethau ESRC yn hynod gystadleuol. Dylai fod gan ymgeiswyr gefndir academaidd rhagorol ym maes 
gwyddorau cymdeithas, ac wedi ennill gradd dosbarth gyntaf neu radd II(i) uchel o leiaf mewn maes 
perthnasol.    Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer grant +3 yn unig, rhaid i'r ymgeisydd fod wedi ennill gradd 
Meistr berthnasol gyda hyfforddiant ymchwil (neu gefndir cyfatebol mewn hyfforddiant ymchwil). Mae 
grantiau llawn (ffioedd a thâl cynnal) yn agored i ddinasyddion y Deyrnas Unedig ac i fyfyrwyr o’r Undeb 
Ewropeaidd a all fodloni gofynion o ran byw yn y Deyrnas Unedig. 
 
CYMWYSTERAU PRESWYLIO 
I fod yn gymwys i gael grant llawn (grant cynhaliaeth a ffioedd), mae'n rhaid i chi gyflawni'r amodau isod: 
 Statws preswylydd sefydlog yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn golygu nad oes dim cyfyngiadau ar ba mor 

hir gallwch chi aros. 
 Wedi bod yn 'preswylio fel arfer' yn y Deyrnas Unedig ers tair blynedd cyn dechrau'r efrydiaeth. Golyga 

hyn fod yn rhaid i chi fod wedi bod yn preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig (ar wahân i absenoldebau 
dros dro neu achlysurol). 

 Nid wedi bod yn preswylio yn y Deyrnas Unedig yn gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion addysg lawn 
amser. Nid yw hyn yn berthnasol i ddinasyddion yn  y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. 

 
I fod yn gymwys ar gyfer grant ffioedd yn unig, rhaid i chi fod yn preswylio fel arfer yn un o aelod-wledydd yr 
Undeb Ewropeaidd, yn yr un ffordd ag y mae'n rhaid i fyfyrwyr y Deyrnas Unedig fod yn preswylio fel arfer yn y 
Deyrnas Unedig. 
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth yn: http://www.esrc.ac.uk/skills-and-careers/studentships/prospective-
students/am-i-eligible-for-an-esrc-studentship/ 
 
Cyflogaeth  
Ni chaiff deiliaid grant efrydiaeth ESRC lawn amser gynnal swydd lawn amser, neu swydd ran amser barhaol, 
yn ystod cyfnod eu dyfarniad. Ni chaiff deiliaid grant efrydiaeth ESRC rhan amser ddal swydd lawn amser. 
 
ASESU 
Hanner dydd ddydd Gwener, 1 Chwefror 2019 yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Bydd ymgeiswyr a roddir ar 
y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad. Disgwylir i'r cyfweliadau gael eu cynnal rhwng 18 a 28 Chwefror 
2019. Ar ôl y cyfweliad, caiff rhestr fer derfynol o ymgeiswyr ei chyflwyno i Banel Doethurol DTP ESRC Cymru a 
fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch dyfarnu efrydiaethau a gyllidir. Gall ymgeiswyr llwyddiannus 
ddisgwyl clywed erbyn canol Ebrill 2019.  
 
SUT I WNEUD CAIS   
Cyflwynwch eich cais yn uniongyrchol i'r brifysgol a ddewisir gennych, trwy e-bost i un o'r cyfeiriadau isod.  
 
 
Cysylltiadau Sefydliadol DTP ESRC Cymru:   
* Prifysgol Bangor: Dr Ross Roberts (ross.roberts@bangor.ac.uk) 
*Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Cyflwynwch eich  ceisiadau i Susie Powell - spowell@cardiffmet.ac.uk. 
*Dylid gwneud ymholiadau ynghylch ceisiadau posibl i'r  Athro Lynne Evans (levans@cardiffmet.ac.uk) 
* Prifysgol Abertawe: Cyflwynwch gais i esrcdtp@swansea.ac.uk.  
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* Dylid gwneud unrhyw ymholiadau anffurfiol mewn perthynas â phosibiliadau yn Abertawe i Dr Camilla Knight 
(cjknight@swansea.ac.uk) 
 
 
Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn hanner dydd, 1 Chwefror 2019.   Ni dderbynnir ceisiadau anghyflawn, 
ceisiadau lle na fu unrhyw gysylltiad â goruchwyliwr posibl, na cheisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser 
penodedig. Nodwch fod eich cais yn ymwneud ag efrydiaethau DTP ESRC Cymru a chynhwyswch yn eich cais 
enw(au) eich darpar oruchwyliwr (ŵyr).  
 
Rhaid i’r cais gynnwys y canlynol: 
 
1. Llythyr atodol. Anfonwch y llythyr at yr unigolyn Cyswllt DTP ESRC Cymru yn y brifysgol yr ydych yn 

gwneud cais iddi (gweler isod).   Rhaid i'r llythyr atodol amlinellu eich rhesymau a'ch cymhelliant dros 
wneud cais i astudio yn y brifysgol ac yn y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer (Gwyddorau Cymdeithas); 
eich dealltwriaeth a'ch disgwyliadau o astudiaethau doethurol; a'ch diddordebau academaidd yn 
gyffredinol, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â'ch ymchwil arfaethedig. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod 
yn fwy na dwy dudalen. Nodwch hefyd a ydych yn dymuno gwneud cais ar sail 1+3 neu +3. Os ydych yn 
gwneud cais ar sail +3 yn unig, nodwch sut yr ydych yn cwrdd â'r maen prawf sef eich bod wedi ennill 
gradd Meistr gyda hyfforddiant ymchwil neu fod gennych gefndir cyfatebol mewn hyfforddiant ymchwil.   

2. Cymwysterau academaidd/proffesiynol. Dylai hyn gynnwys prawf o gymhwysedd yn Saesneg (7.0 IELTS o 
leiaf).  

3. Geirdaon. Mae angen dau eirda academaidd gyda phob cais. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu 
hunain a gofyn am eirdaon i'w cyflwyno gyda'u ceisiadau. 

4. Curriculum Vitae. Heb fod yn hwy na dwy dudalen. 
5. Cynnig Ymchwil. Ni ddylai'r cynnig fod dros 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau. Rydym yn argymell 

eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil: 

 Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil; 

 Golwg gyffredinol ar y llenyddiaeth academaidd sy'n berthnasol i'ch maes; 

 Methodoleg arfaethedig; 

 Cyfraniadau academaidd eich ymchwil a'r effaith bosibl y tu allan i'r byd academaidd. 

 Cyfeiriadau 
 
Cysylltiadau Sefydliadol DTP ESRC Cymru:   
Prifysgol Bangor: Dr Ross Roberts (ross.roberts@bangor.ac.uk) 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Yr Athro Lynne Evans (levans@cardiffmet.ac.uk) 
Prifysgol Abertawe: Dr Camilla Knight (cjknight@swansea.ac.uk) 
 


