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UAL 
Awarding 
Body
—

Rydym yn credu mewn 
addysg drawsffurfiol. 
Rydym yn dylunio a dyfarnu 
cymwysterau creadigol 
sy’n grymuso ac ysbrydoli 
addysgwyr i helpu myfyrwyr i 
gyrraedd eu potensial.

Mae UAL Awarding Body yn cael ei reoleiddio 
gan Ofqual, Cymwysterau Cymru a CCEA ac ar 
hyn o bryd mae’n cynnig cymwysterau mewn 
Celf a Dylunio, Busnes Ffasiwn ac Adwerthu, 
Cynhyrchu a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol, 
Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth a’r 
Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu. Ni hefyd 
yw prif ddarparwr y Diploma Sylfaen mewn 
Celf a Dylunio yn y DU. Mae cyfraddau cadw a 
chyflawniad uchel gan ein cymwysterau am eu 
bod yn hyblyg, yn ymatebol ac yn berthnasol i 
anghenion diwydiant, ac yn hwyluso dilyniant 
myfyrwyr.

University of the Arts London (UAL) yw prifysgol fwyaf Ewrop 
sy’n arbenigo mewn celf a dylunio, ac mae’n cwmpasu chwe 
Choleg adnabyddus:

Camberwell College of Arts
Central Saint Martins
Chelsea College of Arts
London College of Communication
London College of Fashion  
Wimbledon College of Arts.
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Myfyriwr yn perfformio yng  
Ngŵyl Emerge UAL 2017  

© James Hopkirk
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Y cymhwyster 
ar amrantiad
—

Diploma Proffesiynol mewn Perfformio
Lefel 4

Teitl y cymhwyster Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio

Rhif y cymhwyster 603/3034/X

Dyddiad cychwyn y cymhwyster 01 Medi 2018

Ystod oedran a gymeradwyir 18+

Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA) 720

Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAU) 1200

Cyfanswm Credydau 120

Diben y Cymhwyster Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio yn rhoi cyfle 
i fyfyrwyr ddatblygu ac ehangu lefelau eu sgiliau perfformio wrth 
baratoi ar gyfer diwydiant neu hyfforddiant lefel uwch.

Gofynion mynediad Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn, 
nac ychwaith gyfyngiad o ran oedran. Fodd bynnag, argymhellir y 
dylai fod gan fyfyrwyr gymhwyster TGAU o leiaf ar radd 4 neu radd 
C (neu gymhwyster Lefel 2 cyfatebol) mewn Saesneg ac mewn 
Mathemateg, ac un cymhwyster Safon Uwch (neu gymhwyster Lefel 
3 cyfatebol), yn ddelfrydol mewn pwnc creadigol perthnasol.

Disgwylir i fyfyrwyr rhyngwladol ddangos bod ganddynt lefel dda o 
Saesneg ysgrifenedig a llafar ac argymhellir y dylai fod ganddynt 
sgôr IELTS (neu gyfatebol) o 5.0 neu uwch.

Am ragor o wybodaeth, gweler Adran 1.2 Gofynion mynediad.
Strwythur y cymhwyster Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio yn 

cwmpasu tair uned orfodol: 

>   Uned 1: Ymarfer Proffesiynol wedi’i Gymhwyso
>   Uned 2: Ymarfer Perfformio Arbenigol 
>   Uned 3: Prosiect Perfformio Arbenigol

Er mwyn ennill Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio,
rhaid i fyfyrwyr gael gradd Llwyddo o leiaf. 

Model asesu Asesir y cymhwyster hwn drwy gyfrwng:
>   dwy uned a gaiff eu hasesu’n fewnol a’u dilysu’n fewnol (Uned 1 & 

2), sy’n destun proses sicrhau ansawdd UAL Awarding Body
>   un uned a gaiff ei hasesu’n fewnol a’i dilysu’n fewnol (Uned 

3), a gaiff ei marcio gan y ganolfan a’i safoni’n allanol gan UAL 
Awarding Body

Graddio Dim ond gradd Llwyddo a roddir ar gyfer Unedau 1 a 2.  
Mae gradd gyffredinol y cymhwyster yn seiliedig ar Uned 3, a gellir 
rhoi gradd Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu Anrhydedd. 

Cymwys am gyllid Cyllid 16-19, Benthyciadau i Ddysgwyr Uwch

Cynigir yn Lloegr

*   Gall canolfannau ganfod manylion llawn am drefniadau cyllido’r Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau ar gyfer y 
cymhwyster ar gyfleuster chwilio Amcanion Dysgu ‘the Hub’.
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1.1 Diben y cymhwyster
Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn 
Perfformio wedi’i ddylunio i roi’r sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen 
ar fyfyrwyr i symud ymlaen i addysg uwch 
neu hyfforddiant conservatoire. Gallai’r sgiliau 
a ddatblygir yn ystod y cymhwyster hefyd 
gefnogi myfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen 
yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiannau 
creadigol. 

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ymestyn a mireinio lefel eu sgiliau ymarferol ar 
yr un pryd â diffinio’u diddordebau personol 
a’u meysydd arbenigedd. Mae’r cymhwyster 
yn addas i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn 
y celfyddydau creadigol archwilio, datblygu 
a phrofi eu creadigrwydd o fewn strwythur 
cymhwyster ysgogol a heriol, ac mae’n cynnig 
man croesi cefnogol i hyfforddiant lefel uwch 
neu gyflogaeth.

Mae’r cymhwyster hefyd yn addas i fyfyrwyr 
sy’n dymuno parhau â’u haddysg drwy 
gyfrwng dysgu wedi’i gymhwyso, drwy leoli’r 
dysgu o fewn cyd-destun proffesiynol lle 
gallant weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr 
diwydiant i gael profiad uniongyrchol o’r 
sector.

Nid oes angen cwblhau’r cymhwyster hwn 
o fewn amser penodol, ond fel arfer fe wneir 
hynny dros gyfnod o 12 mis llawn amser, neu 
24 mis rhan amser.

Beth yw nodau’r cymhwyster? 
Nodau’r cymhwyster hwn yw galluogi 
myfyrwyr i:

1.  Ddatblygu’r sgiliau perfformio priodol ar 
gyfer cychwyn yn y diwydiannau creadigol

2.  Diffinio uchelgeisiau creadigol a chyfleoedd 
am ddilyniant proffesiynol

3.  Adeiladu eu hymarfer proffesiynol a 
chymhwyso safonau proffesiynol wrth 
weithio ar brosiectau creadigol

4.  Ennill cymhwyster Lefel 4 a gydnabyddir yn 
genedlaethol.

Beth fydd cwmpas y cymhwyster?
Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu tair uned 
orfodol. 

Uned 1: Ymarfer Proffesiynol wedi’i Gymhwyso
Mae’r uned hon yn cyflwyno’r myfyrwyr i realiti 
amgylchedd gwaith proffesiynol a bydd yn 
eu gwneud yn gyfarwydd â’r safonau cwrteisi 
gofynnol mewn ymarferion ynghyd â’r safonau 
ymarfer proffesiynol sy’n ofynnol gan y 
diwydiant. Bydd myfyrwyr yn cael dealltwriaeth 
a gwerthfawrogiad o’r gofynion sydd ar y 
perfformiwr yn yr ystafell ymarfer (a’r tu allan) 
a byddant yn dechrau cymryd cyfrifoldeb dros 
eu datblygiad proffesiynol eu hunain.
 
Uned 2: Ymarfer Perfformio Arbenigol 
Yn yr uned hon, bydd myfyrwyr yn cymryd 
rhan ymarferol mewn amrywiaeth o 
weithgareddau perfformio er mwyn datblygu 
eu techneg perfformio. Bydd myfyrwyr yn 
ymestyn lefel eu sgiliau o ran gallu technegol 
ar draws amrywiaeth o arddulliau perfformio 
a chyfnodau cyd-destunol, ac yn cymhwyso’r 
safonau proffesiynol gofynnol mewn 
ymarferion a pherfformiadau.
Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau 

Trosolwg o’r 
cymhwyster
—
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Manyleb Lefel 4

dadansoddi drwy archwilio eu hymarfer eu 
hunain ac yn ystyried effaith eu dewisiadau 
artistig ar brofiad y gynulleidfa. Mae’r uned 
hon hefyd yn ystyried y gwahanol ffyrdd y mae 
ymarferwyr arwyddocaol wedi dychmygu, 
damcaniaethu, a chynhyrchu perfformiadau 
drwy hanes, a fydd yn galluogi myfyrwyr i 
ystyried ac yn dod yn ymwybodol o linynnau o 
ymholi a datblygiad cysyniadol yn cyd-weu.

Uned 3: Prosiect Perfformio Arbenigol
Ffocws yr uned derfynol hon yw bod 
myfyrwyr yn cyflawni eu huchelgais o ran 
perfformio proffesiynol drwy gychwyn, ymarfer 
a pherfformio mewn prosiect perfformio 
arbenigol. Bydd myfyrwyr yn cymryd rheolaeth 
dros eu datblygiad proffesiynol eu hunain 
ac yn archwilio maes ymarfer wedi’i ddiffinio 
ganddynt eu hunain gan ddwyn ynghyd eu 
hymarfer proffesiynol wedi’i gymhwyso a’u 
technegau perfformio arbenigol yn ogystal 
â’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth er mwyn 
cynnal prosiect perfformio. I wneud hyn 
bydd myfyrwyr nodi amcanion y prosiect, yn 
cael eglurder ynghylch cwmpas y gwaith a 
chytuno ar hynny, ac yn rheoli eu hamser a’u 
hadnoddau i gyflawni canlyniad terfynol ar 
gyfer cynulleidfa wedi’i phennu’n glir. Bydd 
union ffurf a chynnwys y prosiect yn dibynnu 
ar y sgiliau arbenigol a ddatblyga pob myfyriwr.

Rhaid i fyfyrwyr Lwyddo ym mhob un o’r tair 
uned er mwyn ennill y cymhwyster.

1.2 Gofynion mynediad
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i roi 
cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ac ymestyn lefel 
eu sgiliau perfformio wrth baratoi ar gyfer 
diwydiant neu astudiaethau lefel uwch.

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer 
y cymhwyster hwn, nac ychwaith gyfyngiad 
o ran oedran. Mae UAL Awarding Body yn 
argymell y dylai fod gan fyfyrwyr:
>  gymhwyster TGAU gradd 4 neu radd C 

(neu gymhwyster Lefel 2 cyfatebol) mewn 
Saesneg a Mathemateg, ac 

>  un cymhwyster Safon Uwch (neu 
gymhwyster Lefel 3 cyfatebol), yn ddelfrydol 
mewn pwnc creadigol perthnasol, ond caiff y 
Ganolfan benderfynu yn hyn o beth. 

Disgwylir i fyfyrwyr rhyngwladol ddangos bod 
ganddynt lefel dda o Saesneg ysgrifenedig a 
llafar ac argymhellir y dylai fod ganddynt sgôr 
IELTS (neu gyfatebol) o 5.0 neu uwch.

Er mai’r Ganolfan gaiff wneud penderfyniadau 
o ran mynediad, mae UAL Awarding Body 
yn disgwyl i Ganolfannau recriwtio gyda 
gonestrwydd ac ar sail gallu disgwyliedig y 
myfyriwr i gyflawni gofynion yr unedau unigol 
sy’n cwmpasu’r cymhwyster yn llwyddiannus. 
Disgwylir i fyfyrwyr fod yn 18 oed neu’n hŷn 
er mwyn dilyn y cymhwyster hwn. Lle bynnag 
y bo modd, dylai Canolfannau wahodd 
ymgeiswyr i fynychu cyfweliad neu glyweliad 
personol, a fydd yn galluogi’r cyfwelydd/
cyfwelwyr i asesu gallu a photensial yr 
ymgeisydd i elwa ar y cwrs.

© Sonia Oderdra
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1.4 Cynllunio’r rhaglen 
Mae UAL Awarding Body yn cefnogi 
ymagweddau arloesol at ddylunio a chyflwyno 
rhaglenni o fewn cyd-destun ehangach 
nodau’r cymwysterau a’r canlyniadau 
dysgu. Felly, gellir cyflwyno’r rhaglen mewn 
amrywiaeth o ffyrdd.

Mae’r tair uned yn canolbwyntio ar brosesau 
ac egwyddorion sylfaenol ac yn bwrpasol 
osgoi pennu cyd-destunau manwl ar gyfer 
cyflwyno’r rhaglen.

Bwriad y cymhwyster yw rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ddatblygu eu sgiliau perfformio. Mae’n gwbl 
bosibl a dymunol i fodelau cyflwyno gael eu 
dylunio i gefnogi datblygiad myfyrwyr sy’n 
dechrau’r cwrs gyda dealltwriaeth glir o’r maes 
perfformio arbenigol yr hoffent weithio o’i fewn. 
Felly, bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno 
mewn ffordd sy’n bodloni anghenion pob 
myfyriwr a hynny yng nghyd-destun y 
meysydd a ddiffinnir gan ymarfer y myfyrwyr.

Fodd bynnag, dylid cyflwyno’r rhaglen mewn 
ffordd gydlynol ac integredig a hynny gan 
ganolbwyntio fwyfwy ar y berthynas rhwng 
datblygiad gwaith myfyrwyr a’r dewisiadau a 
wnânt. Wrth i’r rhaglen fynd rhagddi, rhaid i 
fyfyrwyr allu dangos cyflawniad wrth ddysgu 
ac arsylwi, ochr yn ochr â phrofiad ymarferol, 
a hefyd gallu cynyddol i gyfosod eu profiadau 
wrth baratoi ar gyfer y camau nesaf yn eu 
datblygiad proffesiynol.

Dylai canolfannau sy’n bwriadu cyflwyno’r 
cymhwyster:
>  ymgyfarwyddo â manylebau’r unedau a’r 

deunydd ategol cyn llunio rhaglen cwrs, gan 
gynnwys y llawlyfr i Ganolfannau, strwythur 
y cymhwyster, y cynnwys, y canlyniadau 
dysgu, a’r trefniadau asesu a sicrhau 
ansawdd

>  bod yn gymwys yn alwedigaethol a bod 
â gwybodaeth o’r maes pwnc. Rhaid 
i’r wybodaeth hon fod at yr un lefel â’r 
cymhwyster sy’n cael ei gyflwyno, neu’n 
uwch

1.3 Ymsefydlu 
Dylai canolfannau ymsefydlu myfyrwyr er 
mwyn sicrhau:
>  y darperir llawlyfr cwrs ac unrhyw 

ddeunyddiau ategol eraill i hwyluso dysgu 
effeithiol 

>  bod trefniadau amserlennu yn glir 
>  y darperir systemau tiwtora academaidd 
>  y canfyddir anghenion cefnogi dysgu ac y 

darperir ar eu cyfer, fel y bo’n briodol
>  y caiff strwythurau’r cyrsiau a’r gofynion 

asesu eu hesbonio ar gyfer asesu mewnol a 
safoni mewnol ac allanol 

>  y caiff rheoliadau a gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hesbonio

Trosolwg o’r Cymhwyster

Myfyrwyr yn perfformio yng Ngŵyl Emerge UAL 2017 © James Hopkirk
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>  bod â phrofiad diweddar a pherthnasol o’r 
diwydiant yn y maes penodol maent yn ei 
gyflwyno

>  bod â phrofiad credadwy o addysgu a/neu 
ddarparu hyfforddiant

>  ymgymryd â gweithgareddau sy’n cyfrannu 
at eu datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

>  bod â mynediad at yr adnoddau materol 
y mae eu hangen i gefnogi’r gwaith o 
gyflwyno’r rhaglen ac o asesu gwybodaeth 
a sgiliau, a ddylai fod at safon y diwydiant. 
Lle bo angen adnoddau penodol, mae’r rhain 
wedi’u nodi ym manyleb yr uned.

Nid oes disgwyl i ganolfannau sy’n cyflwyno’r 
cymhwyster gynnig rhaglenni sy’n union yr un 
fath, ond bydd disgwyl iddynt gwmpasu’r un 
canlyniadau dysgu a sicrhau dilyniant cydlynol 
(patrymau addysgu, dysgu ac asesu sy’n 
barhaus, yn rhyngweithiol ac yn integreiddiol), 
yn hytrach nag ymagwedd fratiog.

1.5 Datblygiad personol a phroffesiynol
Bydd Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL 
mewn Perfformio yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
ddatblygu a defnyddio sgiliau trosglwyddadwy 
eang drwy annog ethos o ddatblygiad 
personol a phroffesiynol. Yn benodol, bydd y 
rhaglen yn caniatáu i fyfyrwyr arddangos:
>  dadansoddi
>  cyfathrebu
>  meddwl yn greadigol
>  blaengarwch
>  cynllunio 
>  gallu ymarferol 
>  datrys problemau
>  ymarfer proffesiynol
>  perfformio
>  dysgu adfyfyriol
>  ymchwil
>  gweithio mewn tîm 

1.6 Cyfleoedd dilyniant
Bydd myfyrwyr sy’n cyflawni Diploma 
Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio 
wedi ennill y sgiliau a’r ddealltwriaeth y mae eu 
hangen i symud ymlaen i:

Addysg uwch – Bydd y cymhwyster yn 
cefnogi myfyrwyr i ddatblygu portffolio o waith 
perfformio, gan eu galluogi i symud ymlaen i 
gyrsiau addysg uwch 

Hyfforddiant pellach/conservatoire – Bydd 
y cymhwyster yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu 
portffolio o waith sy’n eu galluogi i symud 
ymlaen i gyrsiau conservatoire 

Cyflogaeth/hunan-gyflogaeth – Gall 
myfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn 
symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth 
neu hunan-gyflogaeth o fewn y diwydiannau 
creadigol. 

1.7 Ardystio 
Ar ôl cyflawni’r cymhwyster hwn, bydd 
myfyrwyr yn cael y dystysgrif cymhwyster 
canlynol: 
>  Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn 

Perfformio (603/3034/X)  
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Asesu yw’r broses ar gyfer mesur sgiliau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth myfyriwr yn erbyn 
y safonau a bennir mewn cymhwyster.
 
Gofynion asesu:
>  Caiff Unedau 1 a 2 eu hasesu a’u dilysu’n 

fewnol 
>  Caiff Uned 3 ei hasesu’n fewnol, ei dilysu’n 

fewnol a’i safoni’n allanol

2.1 Asesu mewnol 
Mae’n ofynnol gan UAL Awarding Body bod 
pob canolfan yn datblygu asesiadau sy’n 
cyflawni’r dibenion, sy’n briodol o ran y dull 
asesu a ddewisir ac sy’n gyson gyda’r fanyleb 
ar gyfer y cymhwyster.

Er mwyn helpu canolfannau i osod asesiadau 
priodol, mae UAL Awarding Body wedi 
darparu’r canllawiau isod: 

  2.1.1 Dylunio’r asesiad  
Dylai canolfannau ddatblygu a gosod eu 
haseiniadau eu hunain ar gyfer yr unedau 
a asesir yn fewnol. Mae’n hanfodol bod 
tiwtoriaid/aseswyr yn gyfarwydd â’r 
cynnwys dangosol, y canlyniadau dysgu a’r 
grid graddio cyn dylunio’r aseiniad. 
 
Pan fydd canolfan yn llunio aseiniad, rhaid 
iddi sicrhau:

 >  ei fod yn ddilys, yn ddibynadwy, yn deg ac 
yn cyflawni’r dibenion

 >  bod cynnwys yr aseiniad yn cyd-fynd â’r 
fanyleb

 >  ei bod yn pennu mesurau rheoli ar gyfer yr 
amser, yr adnoddau, yr oruchwyliaeth a’r 
cydweithredu ar gyfer yr holl weithgareddau

 >  bod yr aseiniad wedi’i ddylunio mewn modd 
sy’n caniatáu i waith annibynnol a gwaith 
grŵp gael ei ddilysu fel gwaith yr unigolyn 
neu gyfraniad unigol

 >  y cynhwysir lefel ddigonol o oruchwylio 
i sicrhau y gall ddilysu’r dystiolaeth a 
gynhyrchir gan bob myfyriwr

 >  bod pob aseiniad a phrosiect, y rhai a lunnir 
gan y ganolfan a chan y myfyriwr, yn cynnig 
cyfleoedd priodol i’r myfyriwr gynhyrchu’r 
dystiolaeth y mae ei hangen er mwyn 

cyflawni’r canlyniadau dysgu. Cyfrifoldeb y 
ganolfan yw sicrhau bod prosiectau a lunnir 
gan y myfyriwr yn eu galluogi i ddiwallu’r 
canlyniadau dysgu. 
 
Gall canolfannau ddewis lansio 
gweithgareddau asesu ar unrhyw adeg yn 
ystod cyflwyno cynnwys yr uned. Fodd 
bynnag, rhaid i fyfyrwyr fod â dealltwriaeth 
drylwyr o gynnwys perthnasol yr uned cyn 
cychwyn ar yr asesiad. O ganlyniad, bydd 
angen i ganolfannau sicrhau eu bod yn 
gosod pob asesiad mewn ffordd effeithiol, 
ac yn cynllunio’n ofalus er mwyn sicrhau 
bod holl gynnwys yr uned wedi’i gyflwyno’n 
brydlon. 
 
Rhaid bod gan UAL Awarding Body 
drosolwg dros yr holl asesiadau o ran 
ansawdd er mwyn sicrhau bod asesiadau 
ar draws yr holl ganolfannau yn ddilys ac yn 
cymharu â’i gilydd a bod y penderfyniadau 
asesu a wneir yn deg, yn ddilys ac yn 
ddibynadwy a heb ragfarn. 
 
Gwneir hyn drwy’r broses safoni allanol, 
ble mae safonwyr allanol hyfforddedig yn 
safoni penderfyniadau asesu a graddio 
er mwyn sicrhau eu bod yn gydnaws â’r 
safonau gofynnol. Am ragor o wybodaeth 
am safoni, gweler yr adran ar Safoni Allanol 
yn y fanyleb hon.

  2.1.2 Gosod yr asesiad  
Gall canolfannau ddewis asesu pob uned 
drwy un prosiect parhaus neu drwy gyfres 
o aseiniadau unigol. Yn y ddau achos, 
rhaid iddynt bennu sut i reoli asesiad, gan 
gynnwys:

 >   rhoi amserlen glir, gan gynnwys pennu 
dyddiadau cyflwyno ar gyfer pob 
gweithgaredd unigol a’r asesiad yn ei 
gyfanrwydd

 >  awgrymu adnoddau, arfau a deunyddiau 
priodol a rhoi syniad am ble gellir cael gafael 
ar y rhain

 >  pennu lle mae’n rhaid rheoli adnoddau a 
pha adnoddau y dylid eu rhoi i’r holl fyfyrwyr

 >  manylu’r gofynion o ran faint o dystiolaeth 
mae ei hangen a pha fath

Asesu 
a safoni
—
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 >  rhoi manylion penodol ynghylch ble a phryd 
mae angen goruchwyliaeth uniongyrchol yn 
yr asesiad

 >  rhoi arweiniad i fyfyrwyr ynghylch 
cydweithredu, yn cynnwys ble a phryd caiff 
cydweithredu ei ganiatáu. 
 
Yn ogystal, dylent:

 >  roi arweiniad i fyfyrwyr o ran asesu fel eu 
bod yn gwybod ar beth y cânt eu hasesu a 
beth mae disgwyl iddynt ei wneud

 >  rhoi manylion ynghylch ble gall myfyrwyr 
gael cymorth ychwanegol os oes angen

>  trefnu cyfleoedd rheolaidd ar gyfer 
adolygiadau gan diwtoriaid a chymheiriaid 
o’r gwaith hyd yma. 
 
Dylid cyflawni’r gwaith ar gyfer unedau a 
asesir yn fewnol yn ystod amser arferol 
y cwricwlwm a dylai’r tiwtor/asesydd ei 
oruchwylio a’i raddio. Gellir ymgymryd â 
rhywfaint o’r gwaith, o’i natur, y tu allan i’r 
ganolfan, er enghraifft ymchwil, datblygu 
portffolio ayb. 
 
Fel yn achos yr holl waith a asesir gan 
ganolfannau, rhaid i’r tiwtor/asesydd fod yn 
hyderus mai gwaith y myfyriwr ei hun yw 
unrhyw waith a gyflwynir i’w asesu. Caiff 
myfyrwyr adolygu ac ailddrafftio gwaith 
heb gael cyngor gan y tiwtor/asesydd cyn 
cyflwyno’r gwaith i’w asesu. 
 
Pwrpas y cyngor a roddir gan y tiwtor/
asesydd cyn i’r myfyriwr gyflwyno’r gwaith 
yn derfynol yw galluogi’r myfyriwr i gymryd 
yr awenau wrth wneud newidiadau, ac nid 
rhoi manylion o ran pa newidiadau y dylid eu 
gwneud. Os caniateir i fyfyriwr ychwanegu, 
newid neu dynnu unrhyw waith ar ôl ei 
gyflwyno i’w asesu’n derfynol caiff hynny 
ei ystyried yn achos o gamymarfer. Ar ôl 
cyflawni pob uned, rhaid i fyfyrwyr ddatgan 
ai eu gwaith nhw eu hunain yw’r gwaith 
a gynhyrchwyd. Gwneir y datganiad hwn 
gan ddefnyddio’r ffurflen dilysu ymgeisydd, 
a rhaid i’r tiwtor/asesydd gydarwyddo’r 
ffurflen ar yr amod ei bod/ei fod yn sicr bod y 
datganiad yn un dilys.

2.2 Dilysu mewnol 
Mae Dilysu Mewnol yn rhoi trosolwg o’r 
broses gyfan o gyflwyno, asesu a safoni 
cymwysterau’n fewnol mewn Canolfan. 
Y dilysydd mewnol yw’r cyswllt hanfodol 

rhwng yr aseswyr a’r safonwr allanol ac ef/hi 
yw asiant sicrhau ansawdd y Ganolfan. Dylid 
cynnal y prosesau canlynol er mwyn sicrhau 
bod pawb sy’n asesu uned benodol mewn 
Canolfan yn asesu at yr un safonau:

Bydd y dilysydd mewnol yn:
>  cydgysylltu â’r tiwtoriaid/aseswyr mewn 

perthynas â chysondeb cadw cofnodion, 
safonau cenedlaethol a gofynion UAL 
Awarding Body, gan gynnig cyngor ac 
arweiniad lle bo angen; 

>  sicrhau y caiff tiwtoriaid/aseswyr hyfforddiant 
a chefnogaeth priodol;

>  monitro’r gwaith o gysoni safonau asesiadau 
drwy samplu penderfyniadau asesu a safoni 
mewnol;

>  sicrhau bod yr holl gofnodion yn gywir ac 
wedi’u diweddaru ac ar gael, lle bo angen, ar 
gyfer safoni allanol.

Cydnabyddir bod gwahanol Ganolfannau 
yn defnyddio gwahanol ymagweddau a 
therminoleg sy’n benodol i’w diwylliant 
hwy. Mae’r Llawlyfr i Ganolfannau gan UAL 
Awarding Body yn amlinellu rhai enghreifftiau 
o arferion da ar gyfer dilysu unedau’n fewnol. 
Fodd bynnag, rhaid i bob Canolfan sicrhau 
bod ei methodoleg yn ddigon cadarn.

2.3 Safoni allanol 
Mae a wnelo safoni allanol yn unig â 
gwerthuso dilysrwydd penderfyniadau asesu 
canolfannau drwy safoni yn allanol y gwaith a 
asesir, a ddilysir ac a safonir yn fewnol.

Yn ogystal â safoni asesiadau a 
phenderfyniadau graddio ar gyfer unedau a 
safonir yn allanol, mae gofyn i aseswyr allanol 
sicrhau bod yr asesiadau mewnol ar gyfer 
unedau a asesir yn fewnol yn rhai cadarn a 
bod penderfyniadau asesu yn deg, yn ddilys, 
yn ddibynadwy a heb ragfarn.

Mae UAL Awarding Body yn cynnal gwaith 
safoni allanol ar asesiadau mewnol o leiaf 
un waith y flwyddyn er mwyn sicrhau bod 
asesiadau a phenderfyniadau graddio yn 
gydnaws â’r safonau gofynnol. Safonwyr 
allanol sydd wedi’u penodi, eu hyfforddi 
a’u monitro gan UAL Awarding Body sy’n 
ymgymryd â gwaith safoni allanol.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y broses 
safoni allanol, gweler y Llawlyfr i Ganolfannau 
gan UAL Awarding Body.
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3.1 Asesu synoptig 
Mae asesu synoptig yn nodwedd o’r 
cymhwyster hwn ac mae’n gofyn i fyfyrwyr 
ddefnyddio detholiad priodol o’r sgiliau, 
o’r wybodaeth ac o’r ddealltwriaeth a 
ddysgwyd ganddynt drwy gydol yr unedau 
sy’n cwmpasu’r cymhwyster mewn ffordd 
integredig, a’u cymhwyso i dasg neu dasgau 
allweddol.

Mae’r cymhwyster yn cynnig llawer o 
gyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio’u gwybodaeth, 
eu dealltwriaeth a’u sgiliau mewn ffordd 
integredig ac i gymhwyso elfennau o un uned 
i unedau eraill maent yn eu hastudio. Fodd 
bynnag, caiff myfyrwyr eu hasesu’n ffurfiol 
mewn ffordd synoptig yn Uned 3: Prosiect 
Perfformio Arbenigol.

Yn yr uned hon, gofynnir i fyfyrwyr gymhwyso’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a 
ddatblygwyd yn Unedau ffurfiannol 1 a 2 er 
mwyn cymryd yr awenau yn eu dysgu eu 
hunain. Byddant yn dangos yr hyn maent 
wedi’i gyflawni drwy reoli eu datblygiad 
proffesiynol eu hunain ac archwilio maes 
ymarfer wedi’i ddiffinio ganddynt eu hunain a 
fydd yn cyfuno eu hymarfer proffesiynol wedi’i 
gymhwyso a thechnegau perfformio arbenigol 
er mwyn ymgymryd â phrosiect perfformio.

Er mwyn cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
ymagwedd synoptig, anogir tiwtoriaid i 
atgyfnerthu cysylltiadau rhwng elfennau’r cwrs 
yn barhaus, er mwyn i’w myfyrwyr edrych ar y 
maes astudio fel rhaglen ddysgu gyfannol.

Asesu 
synoptig 
—



© Alys Tomlinson
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Er mwyn cyflawni’r uned, rhaid i’r myfyriwr allu 
bodloni’r canlyniadau dysgu. Rhaid llwyddo 
ym mhob uned; nid oes modd digolledu ar 
draws unedau neu ganlyniadau dysgu.

>  Gellir rhoi gradd Llwyddo neu Fethu ar gyfer 
Unedau 1 a 2

>  Gellir rhoi gradd Llwyddo, Teilyngdod, 
Anrhydedd neu Fethu ar gyfer Uned 3.

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni Unedau 1 a 2 yn 
llwyddiannus cyn symud ymlaen i’r uned 
derfynol, Uned 3.

Caiff y radd gyffredinol ar gyfer y Diploma 
Proffesiynol Lefel 4 mewn Perfformio ei 
phennu gan gyflawniad y myfyriwr yn Uned 3.

4.1 Graddau’r unedau
Rhaid i aseswyr canolfannau farnu ar ansawdd 
tystiolaeth asesu myfyriwr yn erbyn y meini 
prawf yn y grid graddio er mwyn dyfarnu gradd 
Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu Anrhydedd.

Rhoddir graddau yn ôl y safon uchaf y bernir 
i’r myfyriwr ei chyflawni yn yr holl ganlyniadau 
dysgu a meini prawf. Felly:

>  i gael gradd Llwyddo (Ll), rhaid i fyfyrwyr roi 
tystiolaeth o’r holl ganlyniadau dysgu hyd at 
safon Llwyddo 

>  i gael gradd Teilyngdod (T), rhaid i fyfyrwyr 
roi tystiolaeth o’r holl ganlyniadau dysgu hyd 
at safon Teilyngdod

>  i gael gradd Anrhydedd (A), rhaid i fyfyrwyr 
roi tystiolaeth o’r holl ganlyniadau dysgu hyd 
at safon Anrhydedd

Caiff myfyrwyr sy’n methu â rhoi tystiolaeth 
o’r holl ganlyniadau dysgu hyd at safon 
Llwyddo eu cyfeirio a chânt un cyfle i gywiro’r 
cyfeiriad. Os caiff myfyriwr ei gyfeirio/chyfeirio, 
rhaid i’r Ganolfan roi gwybod i’r myfyriwr pa 
ganlyniad(au) dysgu y methodd â’u bodloni 
a rhaid iddi sicrhau y caiff y myfyriwr gyfle i 
weithio tuag at gyrraedd y canlyniadau dysgu 
hynny o fewn amserlen briodol.

Ni roddir gradd uwch na Llwyddo ar gyfer 
Cyfeiriadau (C) a gywirwyd yn llwyddiannus. 
Lle bo modd, dylid cywiro cyfeiriadau cyn 
safoni’n allanol. 

Caiff myfyrwyr a gaiff eu cyfeirio ac sy’n dal i 
fethu â bodloni’r holl ganlyniadau dysgu hyd at 
safon Llwyddo radd Methu (M).

Graddio 
—
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4.2 Defnyddio’r grid graddio
Mae’r grid graddio yn gosod y safon y mae 
angen i fyfyrwyr ei chyrraedd er mwyn ennill 
gradd Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu 
Anrhydedd. Rhaid i aseswyr asesu’r gwaith a 
gyflwyna myfyrwyr i’w asesu yn erbyn y maen 
prawf perthnasol ynghyd â’i ddisgrifyddion 
er mwyn llunio barn ynghylch perfformiad 
myfyriwr.

Bydd y pwyslais a roddir ar bob maen prawf 
yn y grid yn amrywio yn ôl yr Uned. Mae UAL 
Awarding Body wedi darparu mapio dangosol 
yn dangos sut mae pob maen prawf yn 
cysylltu â phob canlyniad dysgu mewn uned.

4.3 Dyfarnu’r radd derfynol
Er mwyn ennill y Diploma Proffesiynol Lefel 
4 mewn Perfformio, rhaid i fyfyrwyr lwyddo 
i ddangos eu bod wedi cyflawni’r holl 
ganlyniadau dysgu fel y’u manylir yn y fanyleb 
hon.

Mae’r radd derfynol ar gyfer Diploma 
Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio yn 
dibynnu’n gyfan gwbl ar y radd a gyflawnir yn 
Uned 3.

Mae’r radd derfynol ar gyfer y cymhwyster 
hwn yn seiliedig ar strwythur Methu, Llwyddo, 
Teilyngdod ac Anrhydedd.  

Archif y Platform Theatre, Sioe Raddio Central Saint Martins 2015 © Paul J Cochrane
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Teitl yr uned Mae'r teitl yn rhoi crynodeb byr o gynnwys y cwrs.

Oriau Dysgu dan Arweiniad 
(ODA)

Mae Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA) yn cynrychioli'r oriau y caiff myfyrwyr 
eu haddysgu neu eu hyfforddi gan – neu y maent yn cymryd rhan mewn 
addysg neu hyfforddiant mewn ffordd arall dan arweiniad uniongyrchol neu 
oruchwyliaeth – darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu ddarparwr priodol arall 
o addysg neu hyfforddiant. Mae'r amcangyfrif hwn yn cynnwys yr oriau a 
gaiff eu hasesu, os yw'r asesu'n digwydd o dan arweiniad neu oruchwyliaeth 
uniongyrchol darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu ddarparwr priodol arall o 
addysg neu hyfforddiant.

Cyfanswm Amser y 
Cymhwyster (CAC)
Cyfanswm Amser yr Uned 
(CAU)

Mae Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC) a Chyfanswm Amser yr Uned 
(CAU) yn cynrychioli amcangyfrif o faint o amser y bydd angen i fyfyrwyr 
ei roi er mwyn cwblhau’r cymhwyster neu’r uned a dangos eu bod wedi’u 
cyflawni.
Mae CAC/CAU yn cwmpasu’r canlynol –
(a) nifer yr oriau a neilltuwyd ar gyfer Dysgu dan Arweiniad, a
(b)  nifer yr oriau a neilltuwyd ar gyfer dysgu dan eu harweiniad eu hunain. 

Hynny yw, dysgu nad yw’n digwydd o dan arweiniad neu oruchwyliaeth 
uniongyrchol darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu ddarparwr priodol arall 
o addysg neu hyfforddiant.

Cyflwyniad i'r uned Crynodeb byr o nod yr uned, yn rhoi gwybod i fyfyrwyr beth allant ddisgwyl 
ei ddysgu a pham y gallai'r uned fod o ddiddordeb iddynt.

Canlyniadau dysgu (CD) Mae'r canlyniadau dysgu yn datgan beth ddylai myfyrwyr ei wybod neu ei 
ddeall neu allu ei wneud o ganlyniad i gwblhau'r cymhwyster.

Cynnwys Dangosol Mae'r cynnwys yn diffinio hyd a lled y dysgu ar gyfer pob uned. Disgwylir y 
caiff yr holl gynnwys ei gyflwyno yn ystod y rhaglen ddysgu. Ni ddisgwylir 
y caiff pob un agwedd o'r cynnwys ei hasesu, am y bydd disgwyl i fyfyrwyr 
gymhwyso'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a ddysgwyd drwy gydol 
y broses ddysgu i agweddau penodol y cyd-destun asesu.

Grid graddio Defnyddir hwn i bennu'r radd a gyflawna'r myfyriwr. Bydd canolfannau, 
myfyrwyr a UAL Awarding Body yn gallu barnu ynghylch perfformiad ar sail 
y wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y grid.

5.1 Deall strwythur y cymhwyster a’r unedau
Mae’r adran hon yn rhoi manylion am fformat manyleb yr unedau: 

Strwythur y 
cymhwyster 
a chynnwys 
yr unedau 
—
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Rhaid i fyfyrwyr ennill gradd Llwydo o leiaf 
ym mhob uned er mwyn ennill y cymhwyster 
llawn. Mae’r radd derfynol ar gyfer y 
cymhwyster hwn yn gwbl seiliedig ar Uned 3.

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio amrywiaeth o 
ddulliau a thechnegau er mwyn helpu myfyrwyr 
i ennill dealltwriaeth ymarferol o’r sgiliau 
perfformio sydd eu hangen yn y diwydiannau 
creadigol.

Caiff myfyrwyr gyflwyniad i amrywiaeth 
o dechnegau, genres a phrosesau sy’n 
berthnasol i’w prosiectau a’u hymarfer 
creadigol er mwyn diffinio a chefnogi eu 
huchelgeisiau artistig. Caiff safonau diwydiant 
eu gweinyddu ym mhob uned er mwyn tystio 
bod myfyrwyr sy’n cychwyn yn y gweithle yn 
barod ar gyfer diwydiant. 

Bydd myfyrwyr yn ehangu lefel eu sgiliau ac 
yn cymryd perchenogaeth dros eu datblygiad 
proffesiynol eu hunain.

Teitl yr uned Lefel ODA CAU  Credydau Asesir Gradd

Uned 1: Ymarfer Proffesiynol wedi’i Gymhwyso 4 200 300      30 Mewnol Llwyddo

Uned 2: Ymarfer Perfformio Arbenigol 4 260 440      44 Mewnol Llwyddo

Uned 3: Prosiect Perfformio Arbenigol 4 260 460      46 Mewnol synoptig Ll/T/A

Cyfanswm Amser y Cymhwyster 720 1200    120

5.3 Sylwadau am y cymhwyster

5.2 Strwythur y cymhwyster
Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio
Er mwyn ennill Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio, rhaid i 
fyfyrwyr gyflawni’r unedau gorfodol canlynol:

Myfyrwyr yn perfformio yng Ngŵyl Emerge UAL 2017 © James Hopkirk
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Diploma Mandatory Unit

Lefel: 4
ODA: 200 awr
CAU: 300 awr
Credydau: 30
Asesu:  Wedi’i asesu’n fewnol a’i ddilysu’n 

fewnol
Gradd: Llwyddo/Methu
Adnoddau:  Dylid sicrhau mynediad i adnoddau 

yn cynnwys: Gofod Ymarfer a 
Pherfformio, Cyfarpar Arbenigol, 
Mynediad Agored TG, Cymorth 
Astudio, a’r Llyfrgell.

Uned 1
Ymarfer 
Proffesiynol 
wedi’i Gymhwyso
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Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, 
bydd y myfyriwr yn gallu:

1.  Cymhwyso’r safonau proffesiynol 
perthnasol a’r safonau cwrteisi mewn 
ymarferion o fewn cyd-destun gwaith 
proffesiynol

2.  Datrys heriau ymarferol o fewn yr 
amgylchedd gwaith

3.  Nodi a chymhwyso’r sgiliau a’r 
hyfforddiant penodol sydd eu hangen 
i wneud dilyniant proffesiynol yn y 
maes arbenigedd o’u dewis 

4.  Defnyddio sgiliau gwerthuso a 
dadansoddi er mwyn llywio cynnydd 
a chymryd cyfrifoldeb dros eu 
hyfforddiant eu hunain

5.  Eu rheoli eu hunain a dangos sgiliau 
rhyngbersonol proffesiynol wrth 
weithio gydag eraill

Cyflwyniad i’r uned 
Mae’r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i realiti 
amgylchedd gwaith proffesiynol a bydd yn eu gwneud 
yn gyfarwydd â’r safonau cwrteisi gofynnol mewn 
ymarferion ynghyd â’r safonau ymarfer proffesiynol 
sy’n ofynnol gan y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn cael 
dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r gofynion sydd 
ar y perfformiwr yn yr ystafell ymarfer (a’r tu allan) 
a byddant yn dechrau cymryd cyfrifoldeb dros eu 
datblygiad proffesiynol eu hunain.
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Uned 1
Cynnwys dangosol
—
Ymarfer 
Proffesiynol 
wedi’i Gymhwyso

Cynnwys Dangosol
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i roi i fyfyrwyr y sgiliau, y 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i archwilio, 
ehangu a chynnal eu datblygiad proffesiynol a phennu safon y 
bydd pob gweithgaredd a dysgu yn deillio ohoni wedi hynny. 
Bydd myfyrwyr yn ennill ymwybyddiaeth o’r nodweddion 
proffesiynol y mae eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau 
creadigol er mwyn dechrau cynllunio’u llwybrau gyrfa eu 
hunain.

Gofynion asesu a thystiolaeth
Gall myfyrwyr arddangos eu bod wedi 
bodloni’r canlyniadau dysgu mewn llawer o 
ffyrdd. Fodd bynnag, mae’n debygol mai’r 
dull canlynol fydd y prif fath o dystiolaeth a 
gynhyrchir:

>  Portffolio Proffesiynol 

Cyflwyno’r uned
Mae’r uned hon yn rhedeg ochr yn ochr ag 
Uned 2: Ymarfer Perfformio Arbenigol, a 
gyda’i gilydd maent yn rhagflaenydd i brosiect 
perfformio arbenigol terfynol y myfyriwr.

Bydd Uned 1 ac Uned 2 yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
gynnal dialog fwy ffurfiol o ymholi personol 
a diagnosis er mwyn nodi uchelgeisiau o 
fewn llwybr penodol, ac er mwyn datblygu’r 
wybodaeth a’r sgiliau proffesiynol sydd 
eu hangen er mwyn symud ymlaen yn y 
ddisgyblaeth o’u dewis.

Caiff yr uned ei chyflwyno drwy gyfrwng 
cyfres o weithdai ymarferol a darlithoedd 
gan siaradwyr gwadd er mwyn cynyddu 
dealltwriaeth myfyrwyr a’r modd maent yn 
cymhwyso ymarfer a datblygiad proffesiynol. 
Bydd beirniadaethau grŵp gyda chyd-fyfyrwyr 
a thiwtoriaid yn hybu dysgu adfyfyriol, ynghyd 
â thrafodaethau grŵp ble caiff sgiliau meddwl 
beirniadol eu mireinio. Bydd myfyrwyr yn mynd 
ati i ddysgu mewn ffordd annibynnol a bydd 
disgwyl iddynt gynnal ymchwil annibynnol er 
mwyn datblygu dealltwriaeth soffistigedig o’u 
datblygiad proffesiynol. Bydd cyfleusterau ac 
adnoddau dysgu ar gael i fyfyrwyr eu cyrchu y 
tu allan i sesiynau addysgu.  

Unedau a chynnwys dangosol

© John Sturrock
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Diploma Proffesiynol mewn Perfformio 
Manyleb Lefel 4

Dylai canolfannau ddefnyddio dull o gyflwyno 
sy’n cefnogi datblygiad eu myfyrwyr penodol. 
Dylid ystyried nodau ac uchelgeisiau pob 
myfyriwr, gan gynnwys y rheiny y nodwyd bod 
ganddynt anghenion addysgol arbennig, a 
dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Dull asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol a’i 
dilysu’n fewnol yn erbyn canlyniadau dysgu’r 
uned drwy gyfrwng gwaith aseiniad myfyriwr 
ac mae’n destun proses sicrhau ansawdd 
allanol UAL Awarding Body.

Wrth gynllunio’r cyfleoedd asesu, dylai’r 
ganolfan ystyried y canllawiau sydd yn y 
Llawlyfr i Ganolfannau gan UAL Awarding 
Body.

Rhestr ddarllen ac adnoddau
Y ganolfan fydd yn pennu rhestrau darllen a’r 
holl adnoddau cysylltiedig eraill ar gyfer yr 
uned hon.

Canlyniadau dysgu a’r grid graddio 
Gellir rhoi gradd Llwyddo neu Fethu ar gyfer yr 
uned hon. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn yr uned 
hon ac yn Uned 2 cyn symud ymlaen i’r uned 
derfynol (Uned 3).
 
Rhaid asesu a graddio’r dystiolaeth a 
gyflwyna’r myfyriwr yn erbyn y meini prawf 
a restrir isod. Er mwyn pennu cyflawniad 
myfyriwr yn yr uned hon, dylai Canolfannau 
asesu tystiolaeth myfyriwr yn erbyn y colofnau 
Methu a Llwyddo yn unig yn y grid graddio. 
Mae UAL Awarding Body wedi rhoi syniad o 
ble mae pob maen prawf yn debygol o fod â 
thystiolaeth yn erbyn pob canlyniad dysgu.

Ymchwil Dadansoddi Gwybodaeth 
Pwnc

Datrys 
Problemau

Sgiliau 
Ymarferol

Perfformio Datblygiad 
Personol a 

Phroffesiynol

Gwaith ar y cyd 
a/neu Annibynnol 

Proffesiynol

CD1 • • •
CD2 • • • • •
CD3 • • • • •
CD4 • • • • •
CD5 • •
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Lefel: 4
ODA: 260 awr 
CAU: 440 awr
Credydau: 44
Asesu:  Wedi’i asesu’n fewnol a’i ddilysu’n 

fewnol
Gradd: Llwyddo/Methu
Adnoddau:  Dylid sicrhau mynediad i adnoddau 

yn cynnwys: Gofod Ymarfer a 
Pherfformio, Cyfarpar Arbenigol, 
Mynediad Agored TG, Cymorth 
Astudio, a’r Llyfrgell.

Uned 2
Ymarfer 
Perfformio 
Arbenigol
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Diploma Proffesiynol mewn Perfformio 
Manyleb Lefel 4

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, 
bydd y myfyriwr yn gallu:

1.  Deall a dod i gasgliadau o’r ffactorau 
cyd-destunol sy’n dylanwadu’n 
uniongyrchol ar y broses greadigol

2.  Diffinio ac addasu dewisiadau 
perfformio drwy gyfrwng ymchwil a 
datblygu ymarferol er mwyn llywio 
perfformiadau

3.  Dewis a defnyddio sgiliau technegol 
arbenigol priodol i wireddu gofynion 
perfformiad

4.  Dadansoddi a gwerthuso 
methodolegau perfformio o 
amrywiaeth eang o bersbectifau 
beirniadol

5.  Gwneud gwerthusiad beirniadol o 
effeithiolrwydd eu perfformiad a sut 
mae’n cyd-fynd â’u huchelgeisiau 
proffesiynol personol

Cyflwyniad i’r uned 
Yn yr uned hon, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan 
ymarferol mewn amrywiaeth o weithgareddau 
perfformio er mwyn datblygu eu techneg perfformio. 
Bydd myfyrwyr yn ymestyn lefel eu sgiliau o ran gallu 
technegol ar draws amrywiaeth o arddulliau perfformio 
a chyfnodau cyd-destunol ac yn cymhwyso’r 
safonau proffesiynol gofynnol mewn ymarferion a 
pherfformiadau.

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau dadansoddi 
drwy archwilio eu hymarfer eu hunain ac yn ystyried 
effaith eu dewisiadau artistig ar brofiad y gynulleidfa. 
Mae’r uned hefyd yn ystyried y gwahanol ffyrdd 
y mae ymarferwyr arwyddocaol wedi dychmygu, 
damcaniaethu a chynhyrchu perfformiadau drwy hanes 
a bydd myfyrwyr yn ystyried ac yn dod yn ymwybodol 
o linynnau o ymholi a datblygiad cysyniadol yn cyd-
weu.
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Uned 2
Cynnwys dangosol
—
Ymarfer 
Perfformio 
Arbenigol

Cynnwys Dangosol
Mae’r uned hon yn tywys myfyrwyr yn bellach ar hyd eu 
llwybrau arbenigol eu hunain drwy ganiatáu iddynt ddatblygu 
a mireinio lefel eu sgiliau perfformio technegol drwy gael eu 
rhoi yn uniongyrchol o fewn amgylchedd gwaith proffesiynol 
a meithrin y ddisgyblaeth sy’n ofynnol mewn ymarfer 
proffesiynol.

Bydd y gwaith o ddatblygu sgiliau ymarferol yn eang ac 
amrywiol, yn dibynnu ar gyd-destun y gwaith a wneir a’r tîm/
timau cynhyrchu y mae’r myfyriwr yn ymwneud â hwy. Bydd 
myfyrwyr yn datblygu eu hymarfer proffesiynol drwy weithio o 
fewn amrywiaeth o arddulliau a chyfnodau hanesyddol a chreu 
gwaith ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. 

Gofynion asesu a thystiolaeth
Gall myfyrwyr arddangos eu bod wedi 
bodloni’r canlyniadau dysgu mewn llawer o 
ffyrdd. Fodd bynnag, mae’n debygol mai’r 
dull canlynol fydd y prif fath o dystiolaeth a 
gynhyrchir:

>  Portffolio perfformio 

Cyflwyno’r uned
Mae’r uned hon yn rhedeg ochr yn ochr 
ag Uned 1: Ymarfer Proffesiynol wedi’i 
Gymhwyso, a gyda’i gilydd maent yn 
rhagflaenydd i brosiect perfformio arbenigol 
terfynol y myfyriwr. Bydd Uned 1 ac Uned 
2 yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gynnal dialog fwy 
ffurfiol o ymholi personol a diagnosis er mwyn 
nodi uchelgeisiau o fewn llwybr penodol, 
ac er mwyn datblygu’r sgiliau proffesiynol 
sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen yn y 
ddisgyblaeth o’u dewis.

Mae’r uned hon yn rhoi’r amser a’r gofod sydd 
eu hangen ar fyfyrwyr i arbrofi a mireinio’u 
sgiliau perfformio arbenigol. Bydd darlithwyr 
yn rhoi cyfres o weithgareddau ymarferol ac yn 
cefnogi myfyrwyr gyda chyngor ac arweiniad 
ffurfiannol parhaus.

Dull asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol a’i 
dilysu’n fewnol yn erbyn canlyniadau dysgu’r 
uned drwy gyfrwng gwaith aseiniad myfyriwr 
ac mae’n destun proses sicrhau ansawdd 
allanol UAL Awarding Body.

Wrth gynllunio’r cyfleoedd asesu, dylai’r 
ganolfan ystyried y canllawiau sydd yn y 
Llawlyfr i Ganolfannau gan UAL Awarding 
Body.

Unedau a chynnwys dangosol
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Diploma Proffesiynol mewn Perfformio 
Manyleb Lefel 4

Rhestr ddarllen ac adnoddau
Y ganolfan fydd yn pennu rhestrau darllen a’r 
holl adnoddau cysylltiedig eraill ar gyfer yr 
uned hon.

Canlyniadau dysgu a’r grid graddio
Gellir rhoi gradd Llwyddo neu Fethu ar gyfer yr 
uned hon. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn yr uned 
hon cyn symud ymlaen i’r uned derfynol (Uned 
3).
 
Rhaid asesu a graddio’r dystiolaeth a 
gyflwyna’r myfyriwr yn erbyn y meini prawf 
a restrir isod. Er mwyn pennu cyflawniad 
myfyriwr yn yr uned hon, dylai Canolfannau 
asesu tystiolaeth myfyriwr yn erbyn y colofnau 
Methu a Llwyddo yn unig yn y grid graddio. 
Mae UAL Awarding Body wedi rhoi syniad o 
ble mae pob maen prawf yn debygol o fod â 
thystiolaeth yn erbyn pob canlyniad dysgu.

Ymchwil Dadansoddi Gwybodaeth 
Pwnc

Datrys 
Problemau

Sgiliau 
Ymarferol

Perfformio Datblygiad 
Personol a 

Phroffesiynol

Gwaith ar y cyd 
a/neu Annibynnol 

Proffesiynol

CD1 • • • • •
CD2 • • • • • •
CD3 • • • • •
CD4 • • • • • • • •
CD5 • • •

© John Sturrock
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Lefel: 4
ODA: 260 awr 
CAU: 460 awr
Credydau: 46
Asesu:  Wedi’i asesu’n fewnol, ei ddilysu’n 

fewnol a’i safoni’n allanol
Gradd: Llwyddo/Teilyngdod/Anrhydedd
Adnoddau:  Prosiect arbenigol wedi’i ddiffinio 

gan y myfyriwr yw hwn, ac felly bydd 
yn rhaid i adnoddau gael eu pennu 
yn ôl anghenion yr unigolyn i fodloni 
gofynion y myfyriwr. 

Uned 3
Prosiect 
Perfformio
Arbenigol
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Diploma Proffesiynol mewn Perfformio 
Manyleb Lefel 4

Canlyniadau dysgu
Ar ôl cwblhau’r uned hon yn llwyddiannus, 
bydd y myfyriwr yn gallu:

1.  Defnyddio ymchwil i gynllunio a 
datblygu prosiect perfformio arbenigol

2.  Ymgymryd â gwaith ymarferol 
sy’n arddangos arbenigedd mewn 
cymhwyso technegol arbenigol

3.  Rheoli eu hunain mewn ffordd 
broffesiynol a chymhwyso safonau 
diwydiant wrth weithio gydag eraill 

4.  Dadansoddi’r broses greadigol gan 
nodi lle bu llwyddiant a lle mae angen 
gwella yn y dyfodol

Cyflwyniad i’r uned 
Ffocws yr uned derfynol hon yw i fyfyrwyr gyflawni eu 
huchelgais o ran perfformio proffesiynol drwy gychwyn, 
ymarfer a pherfformio mewn prosiect perfformio 
arbenigol.

Bydd myfyrwyr yn cymryd rheolaeth dros eu datblygiad 
proffesiynol eu hunain ac yn archwilio maes ymarfer 
wedi’i ddiffinio ganddynt eu hunain gan ddwyn 
ynghyd eu hymarfer proffesiynol wedi’i gymhwyso 
a’u technegau perfformio arbenigol yn ogystal 
â’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth er mwyn cynnal 
prosiect perfformio. I wneud hyn bydd myfyrwyr yn 
nodi amcanion y prosiect, yn cael eglurder ynghylch 
cwmpas y gwaith a chytuno ar hynny, ac yn rheoli eu 
hamser a’u hadnoddau i gyflawni canlyniad terfynol ar 
gyfer cynulleidfa wedi’i phennu’n glir. Bydd union ffurf a 
chynnwys y prosiect yn dibynnu ar y sgiliau arbenigol a 
ddatblyga pob myfyriwr.
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Uned 3
Cynnwys dangosol
—
Prosiect 
Perfformio 
Arbenigol

Cynnwys dangosol
Bydd cynnwys yr uned yn amrywio yn ôl gofynion penodol 
y prosiect a ddewisa’r myfyriwr, sy’n deillio o drafodaethau 
gyda darlithwyr. Bydd monitro cynnydd y prosiect yn 
barhaus mewn ffordd feirniadol yn parhau’n hollbwysig i fod 
myfyrwyr yn llwyddo i fodloni gofynion yr uned hon; ymysg 
y gweithgareddau nodweddiadol y gallai’r myfyrwyr fod yn 
ymgymryd â hwy mae ymarferion, gweithdai, ymchwil a 
datblygu, cynllunio, cyflwyniadau, cyfarfodydd cynhyrchu, 
drafftiau a/neu waith ‘ar y gweill’ a digwyddiadau perfformio.

Gofynion asesu a thystiolaeth 
Gall myfyrwyr arddangos eu bod wedi 
bodloni’r canlyniadau dysgu mewn llawer o 
ffyrdd. Fodd bynnag, mae’n debygol mai’r 
dull canlynol fydd y prif fath o dystiolaeth a 
gynhyrchir:

>  Portffolio Perfformio – mae hyn yn cynnwys 
yr holl nodiadau ategol/dogfennaeth y 
prosiect, a gallai gynnwys sgriptiau wedi’u 
hanodi, gwaith gwerthuso parhaus, ymchwil, 
deunydd ffilm o ymarferion, blogiau, gwefan, 
ayb.

Cyflwyno’r uned
Caiff myfyrwyr eu cefnogi drwy gydol y 
prosiect drwy gyfrwng ymarferion rheolaidd, 
tiwtorialau a chyfarfodydd cynhyrchu gyda’u 
tiwtor. Bydd darlithwyr yn rhoi cefnogaeth, 
cyngor a chymorth ffurfiannol parhaus 
mewn perthynas â sgiliau arbenigol, safonau 
proffesiynol, strategaethau prosiect, rheoli 
amser a materion technegol.    

Unedau a chynnwys dangosol

Myfyrwyr yn perfformio yng Ngŵyl Emerge UAL 2017 © James Hopkirk
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Diploma Proffesiynol mewn Perfformio 
Manyleb Lefel 4

Dull asesu
Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol, ei 
dilysu’n fewnol a’i safoni’n allanol drwy 
gyfrwng portffolio tystiolaeth myfyriwr yn erbyn 
canlyniadau dysgu’r uned gan ddefnyddio’r 
grid graddio. Mae’r uned yn desun proses 
sicrhau ansawdd allanol UAL Awarding Body.

Wrth gynllunio’r cyfleoedd asesu, dylai’r 
Ganolfan ystyried y canllawiau sydd yn y 
Llawlyfr i Ganolfannau gan UAL Awarding 
Body.

Rhestr ddarllen ac adnoddau
Y myfyriwr fydd yn pennu’r rhestrau darllen 
a’r holl adnoddau cysylltiedig eraill ar gyfer y 
prosiect hwn mewn datblygiad proffesiynol, a 
chânt eu diffinio yn eu cynigion prosiect.

Canlyniadau dysgu a’r grid graddio 
Gellir rhoi gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Anrhydedd ar gyfer yr uned hon, a dyna fydd 
yn pennu’r radd ar gyfer y cymhwyster yn ei 
gyfanrwydd. Caiff y radd gyffredinol ar gyfer y 
Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Perfformio 
ei phennu gan gyflawniad y myfyriwr yn yr 
uned hon.

Rhaid asesu a marcio’r dystiolaeth a gyflwyna’r 
myfyriwr yn erbyn y meini prawf a restrir isod. 
Caiff myfyriwr sy’n cyflwyno tystiolaeth sy’n 
methu â bodloni’r safon ar gyfer Llwyddo ei 
gyfeirio/chyfeirio. Caiff y myfyriwr un cyfle arall 
i glirio’r cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y cytuna’r 
Ganolfan iddi ac a gadarnheir gan UAL 
Awarding Body.

Ymchwil Dadansoddi Gwybodaeth 
Pwnc

Datrys 
Problemau

Sgiliau 
Ymarferol

Perfformio Datblygiad 
Personol a 

Phroffesiynol

Gwaith ar y cyd 
a/neu Annibynnol 

Proffesiynol

CD1 • • • • • •
CD2 • • • • •
CD3 • •
CD4 • • •
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Cyflawniad Cyflawniad

Maen Prawf Methu Llwyddo Teilyngdod Anrhydedd

1.  Ymchwil 
Nodi ac archwilio amrywiaeth o ffynonellau 
academaidd a diwylliannol yn systematig

Cyflwyno ychydig o wybodaeth yn 
unig, os o gwbl

Mae’r wybodaeth yn gywir ac wedi’i 
chasglu a’i dogfennu o amrywiaeth o 
ffynonellau

Rhoi barn wybodus ar werth cymharol gwybodaeth 
gysylltiedig o amrywiaeth eang o ffynonellau

Ymchwil annibynnol estynedig, cywirdeb, cyfarwydd â’r 
deunydd, a rhoi barn gadarn

2.  Dadansoddi 
Archwilio a dehongli adnoddau

Dim ond ychydig o dystiolaeth o 
archwilio deunydd ffynhonnell, os o 
gwbl

Dehongli’r berthynas rhwng elfennau 
cyfansoddol yn gywir

Dehongli a gwerthuso’r berthynas rhwng elfennau 
cyfansoddol yn gywir

Dehongli cywir, gwerthuso a chyfosod y berthynas rhwng 
elfennau cyfansoddol

3.  Gwybodaeth Pwnc 
Deall a chymhwyso gwybodaeth pwnc a’r 
egwyddorion sylfaenol

Methu â rhoi tystiolaeth o 
egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol 
sy'n gysylltiedig â'r pwnc, neu fethu â 
mynegi hynny

Tystiolaeth o ddeall agweddau 
allweddol o gyd-destun y pwnc, mewn 
trafodaethau cyfredol a/neu gefndir 
hanesyddol 
 
Cyfeirio at rai damcaniaethau/
mudiadau perthnasol

Deall cyd-destun y pwnc yn gywir. Cyfeirio at 
ddamcaniaethau a mudiadau diwylliannol allweddol

Dealltwriaeth estynedig gywir o gyd-destun y pwnc. 
Tystiolaeth o werthfawrogiad o'r prif ddamcaniaethau a 
mudiadau diwylliannol

4.  Datrys Problemau 
Datrys problemau ac addasu i heriau nas 
rhagwelwyd wrth wireddu prosiect perfformio

Dim ond ychydig o ymdrech, os o 
gwbl, i geisio ymagweddau gwahanol 
at ddatrys problemau

Archwilio syniadau amgen mewn ffordd 
ddigonol, gan ddefnyddio ymagweddau 
sefydledig er mwyn datrys problemau 
ymarferol a damcaniaethol

Dangos blaengarwch pendant wrth ddatrys problemau'n 
effeithiol, gan addasu yn annibynnol i heriau ymarferol a 
damcaniaethol nas rhagwelwyd er mwyn cyflawni nodau 
penodedig

Dangos blaengarwch pendant wrth ddatrys problemau'n 
effeithiol, gan weithredu datrysiadau creadigol yn 
annibynnol ac addasu i heriau ymarferol a damcaniaethol 
nas rhagwelwyd er mwyn cyflawni nodau penodedig

5.  Sgiliau Ymarferol 
Sgiliau i alluogi gwireddu syniadau sy’n 
briodol i’r prosiect perfformio

Y gwaith o wireddu yn dangos 
defnydd gwael o sgiliau ymarferol 
a meistrolaeth gyfyngedig iawn ar 
dechneg

Sgiliau ymarferol yn ddigonol er mwyn 
cyfathrebu syniadau; techneg wedi’i 
chymhwyso mewn ffordd briodol wrth 
berfformio

Sgiliau ymarferol yn hwyluso cyfathrebu syniadau mewn 
ffordd hyderus a chydlynol; defnyddio techneg mewn 
ffordd gyson a chywir wrth berfformio

Sgiliau ymarferol yn hwyluso cyfathrebu syniadau 
mewn ffordd soffistigedig a chraff; meistrolaeth lawn ar 
dechneg yn amlwg wrth berfformio

6.  Perfformio 
Cyflwyno a chyfathrebu syniadau creadigol a 
phroffil artistig unigol

Defnydd aneffeithiol o safonau 
perfformio wrth gynhyrchu 
a chyflwyno syniadau mewn 
perfformiad

Safonau perfformio priodol 
wedi’u cymhwyso, ac yn dangos 
ymwybyddiaeth o ofynion a hoffterau’r 
gynulleidfa

Safonau perfformio cyson ac effeithiol wedi'u defnyddio 
ac yn dangos ymwybyddiaeth bwrpasol o gyd-destun a 
chynulleidfa

Perfformiad yn cydweddu ag arddull bersonol a'r 
cyfathrebu'n dwyn perswâd ac yn cymell; mae'n rhoi 
ystyriaeth lawn i anghenion amrywiol y gynulleidfa ac yn 
dangos ymwybyddiaeth o hunaniaeth artistig y myfyriwr 
ei hun

7.  Datblygiad Personol a Phroffesiynol 
Rheoli dysgu drwy adfyfyrio, cynllunio, hunan-
gyfeiriad, ymwneud â’r pwnc ac ymroddiad

Diffyg cyson tystiolaeth o adfyfyrio 
neu gynllunio ar gyfer dysgu 

Dim ymwybyddiaeth o gryfderau a 
gwendidau personol mewn perthynas 
â thasg

Tystiolaeth bod adfyfyrio a chynllunio 
wedi arwain at ymwneud yn gynyddol 
â’r pwnc ac ymroddiad 

Datblygu ymwybyddiaeth o gryfderau a 
gwendidau

Gwaith adfyfyrio a chynllunio wedi’i gyfeirio gan y 
myfyriwr ei hun, yn gylchol ac yn rheolaidd 

Wedi adeiladu ar gryfderau yn llwyddiannus, ac wedi 
lliniaru gwendidau

Cymryd cyfrifoldeb lawn dros ei (d)dysgu a'i (d)datblygiad 
ei hun drwy broses gylchol o ddadansoddi a chynllunio 
pwrpasol wedi'i fynegi'n glir, a hynny wedi'i gefnogi gan 
dystiolaeth helaeth o effeithiau

8.  Gwaith ar y cyd a/neu Annibynnol 
Proffesiynol 
Safonau gwaith yn arddangos ymddygiad 
addas ar gyfer gweithio mewn cyd-destun 
proffesiynol ar ei ben/phen ei hun, neu gydag 
eraill ac mewn timau amrywiol 

Yn gyndyn i gydweithio; yn cael 
trafferth cynhyrchu gwaith ar ei ben/
phen ei hun; â golwg afrealistig ar 
fywyd proffesiynol

Ymwybyddiaeth o’r prif safonau sy’n 
ofynnol gan y proffesiwn perthnasol. 
Yn gallu gweithio ar y cyd ac yn 
annibynnol

Ymwybodol o’r rhan fwyaf o safonau sy’n ofynnol gan 
y proffesiwn perthnasol mewn sefyllfaoedd proffesiynol 
ffug neu rai go iawn, ac yn gallu cyrraedd y safonau 
hynny. Cynhyrchiol mewn tîm neu ar ei ben/phen ei hun

Ymwybodol o'r safonau sy'n ofynnol gan y 
proffesiwn perthnasol mewn sefyllfaoedd 
proffesiynol ffug neu go iawn, ac yn gallu cyrraedd 
y safonau hynny. Hynod gynhyrchiol ac effeithiol 
mewn tîm ac yn dangos proffil amryddawn ar ei 
ben/phen ei hun

Grid 
Graddio
—
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Diploma Proffesiynol mewn Perfformio 
Manyleb Lefel 4

Cyflawniad Cyflawniad

Maen Prawf Methu Llwyddo Teilyngdod Anrhydedd

1.  Ymchwil 
Nodi ac archwilio amrywiaeth o ffynonellau 
academaidd a diwylliannol yn systematig

Cyflwyno ychydig o wybodaeth yn 
unig, os o gwbl

Mae’r wybodaeth yn gywir ac wedi’i 
chasglu a’i dogfennu o amrywiaeth o 
ffynonellau

Rhoi barn wybodus ar werth cymharol gwybodaeth 
gysylltiedig o amrywiaeth eang o ffynonellau

Ymchwil annibynnol estynedig, cywirdeb, cyfarwydd â’r 
deunydd, a rhoi barn gadarn

2.  Dadansoddi 
Archwilio a dehongli adnoddau

Dim ond ychydig o dystiolaeth o 
archwilio deunydd ffynhonnell, os o 
gwbl

Dehongli’r berthynas rhwng elfennau 
cyfansoddol yn gywir

Dehongli a gwerthuso’r berthynas rhwng elfennau 
cyfansoddol yn gywir

Dehongli cywir, gwerthuso a chyfosod y berthynas rhwng 
elfennau cyfansoddol

3.  Gwybodaeth Pwnc 
Deall a chymhwyso gwybodaeth pwnc a’r 
egwyddorion sylfaenol

Methu â rhoi tystiolaeth o 
egwyddorion a gwybodaeth sylfaenol 
sy'n gysylltiedig â'r pwnc, neu fethu â 
mynegi hynny

Tystiolaeth o ddeall agweddau 
allweddol o gyd-destun y pwnc, mewn 
trafodaethau cyfredol a/neu gefndir 
hanesyddol 
 
Cyfeirio at rai damcaniaethau/
mudiadau perthnasol

Deall cyd-destun y pwnc yn gywir. Cyfeirio at 
ddamcaniaethau a mudiadau diwylliannol allweddol

Dealltwriaeth estynedig gywir o gyd-destun y pwnc. 
Tystiolaeth o werthfawrogiad o'r prif ddamcaniaethau a 
mudiadau diwylliannol

4.  Datrys Problemau 
Datrys problemau ac addasu i heriau nas 
rhagwelwyd wrth wireddu prosiect perfformio

Dim ond ychydig o ymdrech, os o 
gwbl, i geisio ymagweddau gwahanol 
at ddatrys problemau

Archwilio syniadau amgen mewn ffordd 
ddigonol, gan ddefnyddio ymagweddau 
sefydledig er mwyn datrys problemau 
ymarferol a damcaniaethol

Dangos blaengarwch pendant wrth ddatrys problemau'n 
effeithiol, gan addasu yn annibynnol i heriau ymarferol a 
damcaniaethol nas rhagwelwyd er mwyn cyflawni nodau 
penodedig

Dangos blaengarwch pendant wrth ddatrys problemau'n 
effeithiol, gan weithredu datrysiadau creadigol yn 
annibynnol ac addasu i heriau ymarferol a damcaniaethol 
nas rhagwelwyd er mwyn cyflawni nodau penodedig

5.  Sgiliau Ymarferol 
Sgiliau i alluogi gwireddu syniadau sy’n 
briodol i’r prosiect perfformio

Y gwaith o wireddu yn dangos 
defnydd gwael o sgiliau ymarferol 
a meistrolaeth gyfyngedig iawn ar 
dechneg

Sgiliau ymarferol yn ddigonol er mwyn 
cyfathrebu syniadau; techneg wedi’i 
chymhwyso mewn ffordd briodol wrth 
berfformio

Sgiliau ymarferol yn hwyluso cyfathrebu syniadau mewn 
ffordd hyderus a chydlynol; defnyddio techneg mewn 
ffordd gyson a chywir wrth berfformio

Sgiliau ymarferol yn hwyluso cyfathrebu syniadau 
mewn ffordd soffistigedig a chraff; meistrolaeth lawn ar 
dechneg yn amlwg wrth berfformio

6.  Perfformio 
Cyflwyno a chyfathrebu syniadau creadigol a 
phroffil artistig unigol

Defnydd aneffeithiol o safonau 
perfformio wrth gynhyrchu 
a chyflwyno syniadau mewn 
perfformiad

Safonau perfformio priodol 
wedi’u cymhwyso, ac yn dangos 
ymwybyddiaeth o ofynion a hoffterau’r 
gynulleidfa

Safonau perfformio cyson ac effeithiol wedi'u defnyddio 
ac yn dangos ymwybyddiaeth bwrpasol o gyd-destun a 
chynulleidfa

Perfformiad yn cydweddu ag arddull bersonol a'r 
cyfathrebu'n dwyn perswâd ac yn cymell; mae'n rhoi 
ystyriaeth lawn i anghenion amrywiol y gynulleidfa ac yn 
dangos ymwybyddiaeth o hunaniaeth artistig y myfyriwr 
ei hun

7.  Datblygiad Personol a Phroffesiynol 
Rheoli dysgu drwy adfyfyrio, cynllunio, hunan-
gyfeiriad, ymwneud â’r pwnc ac ymroddiad

Diffyg cyson tystiolaeth o adfyfyrio 
neu gynllunio ar gyfer dysgu 

Dim ymwybyddiaeth o gryfderau a 
gwendidau personol mewn perthynas 
â thasg

Tystiolaeth bod adfyfyrio a chynllunio 
wedi arwain at ymwneud yn gynyddol 
â’r pwnc ac ymroddiad 

Datblygu ymwybyddiaeth o gryfderau a 
gwendidau

Gwaith adfyfyrio a chynllunio wedi’i gyfeirio gan y 
myfyriwr ei hun, yn gylchol ac yn rheolaidd 

Wedi adeiladu ar gryfderau yn llwyddiannus, ac wedi 
lliniaru gwendidau

Cymryd cyfrifoldeb lawn dros ei (d)dysgu a'i (d)datblygiad 
ei hun drwy broses gylchol o ddadansoddi a chynllunio 
pwrpasol wedi'i fynegi'n glir, a hynny wedi'i gefnogi gan 
dystiolaeth helaeth o effeithiau

8.  Gwaith ar y cyd a/neu Annibynnol 
Proffesiynol 
Safonau gwaith yn arddangos ymddygiad 
addas ar gyfer gweithio mewn cyd-destun 
proffesiynol ar ei ben/phen ei hun, neu gydag 
eraill ac mewn timau amrywiol 

Yn gyndyn i gydweithio; yn cael 
trafferth cynhyrchu gwaith ar ei ben/
phen ei hun; â golwg afrealistig ar 
fywyd proffesiynol

Ymwybyddiaeth o’r prif safonau sy’n 
ofynnol gan y proffesiwn perthnasol. 
Yn gallu gweithio ar y cyd ac yn 
annibynnol

Ymwybodol o’r rhan fwyaf o safonau sy’n ofynnol gan 
y proffesiwn perthnasol mewn sefyllfaoedd proffesiynol 
ffug neu rai go iawn, ac yn gallu cyrraedd y safonau 
hynny. Cynhyrchiol mewn tîm neu ar ei ben/phen ei hun

Ymwybodol o'r safonau sy'n ofynnol gan y 
proffesiwn perthnasol mewn sefyllfaoedd 
proffesiynol ffug neu go iawn, ac yn gallu cyrraedd 
y safonau hynny. Hynod gynhyrchiol ac effeithiol 
mewn tîm ac yn dangos proffil amryddawn ar ei 
ben/phen ei hun
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Adnoddau a 
chefnogaeth 
—

Cefnogaeth i Ganolfannau
–
Mae UAL Awarding Body yn cynnig 
amrywiaeth o weithgareddau hyfforddiant 
a datblygiad drwy gydol y flwyddyn er 
mwyn cefnogi canolfannau i gyflwyno’n 
cymwysterau. Mae’r rhain yn cynnwys:
 
Cynhadledd
Mae UAL Awarding Body yn cynnal 
cynhadledd flynyddol, gyda chynnwys penodol 
ar gyfer pob maes pwnc. Mae’r diwrnod yn 
cynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd 
ysbrydoledig, briffio ynghylch newidiadau i 
gymwysterau UAL Awarding Body ac i faes 
addysg, rhannu arferion da a rhwydweithio.

Grŵp cyflwyno
Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u dylunio i 
gefnogi canolfannau newydd eu cymeradwyo i 
gychwyn cyflwyno yn y flwyddyn academaidd 
nesaf. Mae canolfannau’n trafod modelau 
cyflwyno ac yn adolygu deunyddiau asesu ar 
gyfer y flwyddyn i ddod.

Digwyddiadau cysoni safonau
Mae digwyddiadau cysoni safonau yn caniatáu 
i ganolfannau gysoni eu dealltwriaeth o’r 
safonau cenedlaethol ar gyfer graddau Methu, 
Llwyddo, Teilyngdod ac Anrhydedd ar draws 
cymwysterau. Gwahoddir y rhai sy’n mynychu 
i edrych ar waith blaenorol gan ganolfan 
a raddiwyd, a ddilyswyd yn fewnol ac a 
safonwyd yn allanol.

Cylchlythyr
Anfonir gwahoddiadau i’r digwyddiadau hyn, 
yn ogystal â diweddariadau gan UAL Awarding 
Body a’r sector ehangach, drwy’r cylchlythyr 
misol. Gallwch roi eich enw ar y rhestr i 
dderbyn y cylchlythyr drwy anfon e-bost at: 
comms.awarding@arts.ac.uk

Dogfennau
–
Mae UAL Awarding Body yn rhoi amrywiaeth 
o adnoddau i ganolfannau i’w helpu i baratoi 
ar gyfer ein cymwysterau ac i’w cyflwyno, yn 
cynnwys:

Manyleb y cymhwyster
Mae’r ddogfen hon i unrhyw un sydd â 
diddordeb ym manylion y cymhwyster/
cymwysterau. Mae’n rhoi gwybodaeth 
ynghylch strwythur a chynnwys y cymhwyster/
cymwysterau ac mae hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth ynghylch asesu, dilysu mewnol, 
safoni allanol a gweinyddu’r cymhwyster/
cymwysterau.

Llawlyfr i ganolfannau
I ganolfannau y mae’r ddogfen hon ac mae 
wedi’i dylunio i fod yn offeryn cyfeirio gyda 
gwybodaeth ynghylch yr hyn sy’n ofynnol er 
mwyn cyflwyno’n cymwysterau. Mae hefyd 
yn cynnwys gwybodaeth sy’n benodol i reoli 
a chyflwyno’r cymwysterau, gan gynnwys 
gofynion penodol o ran sicrhau ansawdd.

Ffurflenni
– 
Mae UAL Awarding Body yn rhoi amrywiaeth 
o adnoddau i ganolfannau i’w helpu i baratoi 
ar gyfer ein cymwysterau ac i’w cyflwyno, gan 
gynnwys:

> Ffurflen Dilysu Ymgeisydd 
>  Ffurflen i wneud Cais am Addasiadau 

Rhesymol
> Ffurflen Ystyriaeth Arbennig. 

Gellir llwytho ffurflenni i lawr o wefan UAL
Awarding Body: 
arts.ac.uk/awarding
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Dyluniwyd gan Turnbull Grey, cynfyfyrwyr o 
Camberwell and Chelsea Colleges of Art.  
Argraffwyd yn Llundain gan ddefnyddio stociau a ardystiwyd gan yr FSC.

Cynhyrchwyd gan UAL Awarding Body, 
University of the Arts London.
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mwy?
—
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