
Lefel 3 
—
Diploma Atodol yn y 
Celfyddydau Gweledol  



Am UAL 
Awarding 
Body
—
Cymwysterau 
sy'n gwobrwyo 
creadigrwydd.

Mae UAL Awarding Body yn credu mewn 
addysg drawsffurfiol. Rydym yn dylunio 
a dyfarnu cymwysterau creadigol sy’n 
grymuso, cefnogi 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 a Manwerthu Ffasiwn, 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 gan ein 
cymwysterau gyfraddau cadw a chyflawniad uchel 
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 
cynnwys 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

arts.ac.uk/awarding

Delwedd y clawr
Louise Taylor, Leeds Arts 
University, Sylfaen Celf a 
Dylunio



Adran 1 Y cymhwyster ar amrantiad 4

Adran 2 Cyd-destun 5

Adran 3 Trosolwg o'r cymhwyster 7

Adran 4 Gofynion ar Ganolfannau 10

Adran 5 Strwythur y cymhwyster 13

Adran 6 Manylebau’r unedau 15
Uned 1 Astudiaeth Archwiliadol yn y Celfyddydau                  

16

Uned 2 Ymchwiliad Arbenigol yn y Celfyddydau
24

Adran 7 Asesu 29

Adran 8 Graddio 32

Adran 9 Sicrwydd ansawdd 34

Adran 10 Adnoddau a chymorth 35

Cynnwys
—

Gweledol

Gweledol



Adran 1 
Y cymhwyster ar amrantiad
—

Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau GweledolTeitl y cymhwyster

603/5871/3 

Medi 2020

16–18, 19+

480 

360 

48

Uned 1: Astudiaeth Archwiliadol yn 
y Celfyddydau Gweledol: Portffolio 
o dystiolaeth a asesir yn fewnol ac a
ddilysir yn fewnol, a gaiff ei raddio gan
y ganolfan a'i safoni'n allanol gan UAL
Awarding Body.

Cyllid 16–19
Advanced Learner Loans 

Gall canolfannau ddod o hyd i’r manylion llawn am drefniadau cyllido'r 
Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau (ESFA) ar gyfer y cymhwyster ar gyfleuster 
chwilio Nodau Dysgu 'the Hub'.

Rhif y cymhwyster (RhC)

Ystod oedran

Cyfanswm Amser y Cymhwyster 
(CAC)

Dyddiad cychwyn y cymhwyster 

Oriau Dysgu Dan Arweiniad 
(ODA)

Credydau

Gofynion asesu

Gradd gyffredinol Methu, Llwyddo, Llwyddo’n Uchel, Teilyngdod, Teilyngdod Uchel neu Ragoriaeth

Llwyddo 24, Llwyddo’n Uchel 32, Teilyngdod 40, Teilyngdod Uchel 48, 

Rhagoriaeth 56
Pwyntiau UCAS

Bod yn gymwys am 
gyllid

Uned 2: Ymchwiliad Arbenigol yn y 
Celfyddydau Gweledol: Asesir drwy 
gyfrwng briff aseiniad a osodir gan 
UAL Awarding Body a'i raddio gan y 
ganolfan. Caiff yr uned ei hasesu a'i 
dilysu’n fewnol a'i safoni'n allanol gan 
UAL Awarding Body.
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Adran 2 
Cyd-destun
—

Beth yw'r celfyddydau gweledol?

Y celfyddydau gweledol yw'r ffurfiau celf sy'n 
weledol yn bennaf o ran eu natur, megis celfyddyd 
gain, crefftau, dylunio, pensaernïaeth, creu printiau, 
lluniadu, animeiddio a ffasiwn. Mae'r celfyddydau 
gweledol yn galluogi ymagwedd amlddisgyblaethol 
tuag at greadigrwydd. Maen nhw’n eich galluogi 
i ddefnyddio gwybodaeth a dysgu blaenorol, o 
unrhyw ffynhonnell berthnasol, i greu methodoleg 
bersonol ar gyfer datrys problemau ac arloesi mewn 
ffordd greadigol a chyfoes. 

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi i fyfyrwyr y sgiliau 
technegol a'r wybodaeth ddamcaniaethol sydd eu 
hangen arnynt i symud ymlaen i addysg uwch a/neu 
gyflogaeth yn y celfyddydau gweledol.

Mae astudio'r celfyddydau gweledol yn rhoi i 
fyfyrwyr amrywiaeth o nodweddion personol a 
sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu cymhwyso i lawer 
o ddiwydiannau a phroffesiynau. Yn benodol, ystyrir
bod y sgiliau isod yn ddymunol wrth wneud cais am
y rhan fwyaf o raglenni astudio israddedig, pob un
ohonynt yn cael eu hymarfer o fewn y cymhwyster
hwn yn y celfyddydau gweledol:
> Ymholiad annibynnol
> Hunanreolaeth
> Dysgu myfyriol
> Datrys problemau

Bydd astudio'r celfyddydau gweledol hefyd yn 
agor y drws i lawer o wahanol lwybrau gyrfa, gydag 
amrywiaeth o rolau arbenigol gwahanol ar gael. 
Mae'r rhestr isod yn cynnig enghreifftiau o opsiynau 
gyrfaol o fewn y celfyddydau gweledol ac er nad 
yw’n gynhwysfawr, mae'n dangos ehangder ac 
amrywiaeth clir y rolau sydd ar gael: 
> Pensaer
> Dylunydd ffasiwn
> Dylunydd patrwm 

arwyneb
> Dylunydd cynnyrch
> Artist tatŵs
> Dylunydd graffeg
> Blogiwr
> Ffotograffydd
> Entrepreneur
Bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster 
hwn yn cael cyfle i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth 
a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gael dyfodol 
llwyddiannus o fewn y celfyddydau gweledol, neu o 
fewn unrhyw ddiwydiant arall sy'n gofyn am dalent 
greadigol i gefnogi eu busnes.
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Y celfyddydau gweledol a lles 

Nid yn unig y mae'r celfyddydau gweledol yn rhoi 
i fyfyrwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth 
y mae eu hangen arnynt i symud ymlaen i addysg 
uwch a chyflogaeth, maent hefyd yn ysgogi 
iechyd a lles meddwl cadarnhaol. Dywedwyd bod 
'gweithgarwch creadigol wedi cael ei weld i ysgogi 
dealltwriaeth o'r broses o greu, gan arwain at fwy 
o ymdeimlad o gyfrifoldeb a hunanfyfyrio, mwy o
hyder a hunan-barch a gwell iechyd meddwl.'1

Gweler Creative Health: The Arts for Health and 
Wellbeing https://www.culturehealthandwellbeing.
org.uk/appg-inquiry/Publications/Creative_Health_
The_Short_Report.pdf

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i gefnogi myfyrwyr i 
ddatblygu rhinweddau, galluoedd ac ymddygiadau 
eang sy'n eu paratoi ar gyfer dyfodol cynaliadwy 
a gwerth chweil, boed hynny mewn addysg uwch, 
cyflogaeth neu hunangyflogaeth.

Cynaliadwyedd a'r celfyddydau 
gweledol

Mae meddwl yn gynaliadwy ac ymwybyddiaeth 
amgylcheddol yn ffactorau pwysig i gymdeithas 
heddiw. Mae busnesau ar draws y byd yn datgan 
mwy o deimlad o gyfrifoldeb mewn perthynas â'u 
hôl troed ecolegol; felly mae'n bwysig bod artistiaid 
gweledol yn ystyried y goblygiadau posibl y gallai eu 
gwaith eu cael ar yr amgylchedd. 

Mae artistiaid gweledol cyfoes yn dylunio'r byd 
ble rydym yn byw, o'n hamgylcheddau adeiledig 
i'n systemau, o'r dillad a wisgwn i'r dewisiadau 
a wnawn mewn mannau digidol. Maen nhw’n 
datblygu ein pwyntiau cyfeirio diwylliannol a'n 
dadleuon cymdeithasol. 

Mae'r cymhwyster hwn yn annog pob artist 
gweledol i fod yn gynaliadwy yn y gwaith a 
gynhyrchant a'r effaith a gaiff eu gweithgarwch ar 
ein hamgylchedd. Nid yw cynnwys y cymhwyster 
yn gorfodi ymagwedd benodol at gynaliadwyedd; 
yn hytrach mae'n annog tiwtoriaid a myfyrwyr i 
ddatblygu eu hymwybyddiaeth eu hunain o'r 
agenda gymhleth hon.

'Treftadaeth', Sauda 
Husna Imam, Central 
Saint Martins, Sylfaen 
Celf a Dylunio
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Adran 3 
Trosolwg o'r cymhwyster
—

3.1 Diben y cymhwyster

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster hwn?
Mae Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau 
Gweledol wedi'i ddylunio ar gyfer myfyrwyr ôl-16 
sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol. Mae’r 
cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i gael ei gyflwyno 
dros ddwy flynedd academaidd, gyda'r bwriad o'i 
gyflwyno ochr yn ochr â dau gymhwyster Lefel 3 
arall o faint tebyg. Gall y cymhwyster hefyd gael ei 
gyfl yno dros fl yddyn os yw'n briodol.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr 
sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol ac a 
hoffai ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
yn y maes hwn. Bydd y cymhwyster hwn yn 
caniatáu i fyfyrwyr brofi amrywiaeth o sgiliau, 
deunyddiau a phrosesau celf weledol cyn rhoi 
cyfle iddynt gymhwyso detholiad priodol o sgiliau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth i aseiniad synoptig a 
osodir yn allanol. 

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y 
cymhwyster, ond argymhellir y dylai fod gan fyfyrwyr 
o leiaf 4 TGAU gradd 4 neu gyfwerth, a dylai o 
leiaf un o’r rhain fod mewn pwnc creadigol (neu'r 
cymhwyster Lefel 2 cyfatebol mewn pwnc priodol).

Beth mae'r cymhwyster hwn yn ei gwmpasu?
Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd 
â diddordeb yn y celfyddydau gweledol archwilio, 
datblygu a phrofi eu creadigrwydd o fewn strwythur 
cymhwyster sy'n ysgogol ac yn heriol.

Amcanion y cymhwyster hwn yw galluogi myfyrwyr 
i:
1 archwilio'r amrywiaeth o arbenigeddau ym maes 

y celfyddydau gweledol
2 datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r rhinweddau 

sy'n gysylltiedig â'r broses greadigol a'r 
arbenigeddau ym maes y celfyddydau gweledol

3 magu hyder, gwybodaeth a dealltwriaeth o 
ddeunyddiau, dulliau, technegau a phrosesau 2D 
neu 3D neu 4D 

4 creu syniadau, datrys problemau creadigol a 
chynhyrchu canlyniadau sy'n cyfleu bwriadau a 
phwrpas clir ac unigol

5 defnyddio gwerthusiadau parhaus yn effeithiol 
i lywio eu dysgu, eu datblygiad, eu prosesau 
penderfynu a'u dilyniant eu hunain

6 ymateb i friff a osodir yn allanol. 

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu 
sgiliau trosglwyddadwy i gefnogi datblygiad 
personol a dilyniant addysg i amrywiaeth o gyrsiau 
addysg bellach ac uwch, yn ogystal â chyflogaeth.
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Mae'r cymhwyster yn cynnwys yr unedau canlynol:

Uned 1: Astudiaeth Archwiliadol yn 
y Celfyddydau Gweledol 

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i ehangder 
ac amrywiaeth yr arbenigeddau yn y celfyddydau 
gweledol, gan roi fframwaith iddynt arbrofi a 
darganfod meysydd diddordeb a sgiliau i’w 
datblygu. Bydd myfyrwyr yn cael dealltwriaeth o'r 
cyd-destun y lleolir y celfyddydau gweledol ynddo 
ac yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu 
hangen i wneud penderfyniad gwybodus am eu 
cryfderau personol eu hunain a'r cyfeiriad y maen 
nhw’n dymuno i'w gwaith ddatblygu ynddo.

Uned 2: Ymchwiliad Arbenigol yn y 
Celfyddydau Gweledol 

Bydd yr uned hon yn canolbwyntio ar ddatblygu 
sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr mewn ymarfer(ion) 
arbenigol dethol. Bydd hefyd yn atgyfnerthu gallu 
myfyrwyr i ymchwilio, datrys problemau a 
gwerthuso gwaith. Yna bydd gofyn i fyfyrwyr gynnal 
ymchwiliad i friff synoptig a osodir yn allanol ac 
arddangos eu gallu i ddefnyddio detholiad 
perthnasol o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a 
ddatblygwyd drwy gydol y cymhwyster. 

Maisie Savage, Leeds Arts University, Sylfaen 
Celf a Dylunio
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3.2 Datblygiad personol a 
phroffesiynol

At beth allai'r cymhwyster hwn arwain?

Cyrsiau addysg bellach a galwedigaethol
Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi myfyrwyr i 
symud ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau addysg 
bellach neu alwedigaethol, megis: 
 > Diploma Sylfaen Lefel 3 a Lefel 4 UAL mewn Celf 
a Dylunio

 > Cymwysterau Diploma Lefel 4 UAL

Addysg uwch
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i ddenu 
Pwyntiau Tariff UCAS ac felly i gael ei gydnabod 
gan ddarparwyr addysg uwch fel un sy'n bodloni 
gofynion derbyn, ochr yn ochr â chymwysterau 
Lefel 3 priodol eraill. 

Pa bynciau allai ategu'r cymhwyster hwn?
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i eistedd 
ochr yn ochr â phynciau creadigol arbenigol eraill 
megis: 
 > Dylunio graffeg 
 > Ffasiwn a dylunio tecstilau 
 > Celfyddyd gain
 > Ffotograffiaeth 
 > Drama 

Fodd bynnag, bydd y cymhwyster hwn hefyd yn 
briodol ochr yn ochr â dau bwnc arall, nad ydynt yn 
rhai creadigol, megis: 
 > Llenyddiaeth Saesneg 
 > Astudiaethau busnes

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, a gall 
amrywiaeth o feysydd pwnc eraill fod yn briodol 
hefyd.

A fydd y cymhwyster yn arwain at gyflogaeth, 
ac os felly, ym mha rôl ac ar ba lefel? 
Gallai’r cymhwyster gefnogi myfyrwyr i ddatblygu 
portffolio o waith sy'n eu galluogi i wneud ceisiadau 
i rolau priodol ar lefel mynediad, rhaglenni hyfforddi, 
prentisiaethau neu hunangyflogaeth. 

Os oes fersiynau mwy a/neu lai o'r cymhwyster 
hwn neu os yw ar gael ar wahanol lefelau 
sgiliau, pam y dylai myfyriwr gymryd yr un 
penodol hwn? 
Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau 
Gweledol yw'r unig gymhwyster o'i faint y mae UAL 
Awarding Body yn ei gynnig ar hyn o bryd. Mae'n 
gyfwerth o ran maint ag un Safon Uwch ac fel 
arfer caiff ei gyflwyno dros ddwy flynedd o astudio. 
Mae'r cymhwyster yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr 
sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol 
ac sy'n bwriadu archwilio ystod ac amrywiaeth 
arbenigeddau yn y maes.  

Offer gweithio gan Nina Cutler, MA Material 
Futures, Central Saint Martins, © Alys 
Tomlinson
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Adran 4 
Gofynion ar Ganolfannau
—

4.1 Cymeradwyo 

Rhaid i ganolfannau newydd a chanolfannau 
presennol sy'n dymuno cyflwyno'r cymhwyster 
hwn gael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan UAL 
Awarding Body. Cyfeiriwch at wefan UAL Awarding 
Body i gael rhagor o wybodaeth am y broses 
gymeradwyo.

Rhaid i'ch cais ffurfiol gynnwys gwybodaeth 
allweddol am eich canolfan, yr amser a fwriedir ar 
gyfer cyflwyno, a staff addysgu. Dylech nodi'n glir a 
ydych yn bwriadu cyflwyno'r cymhwyster dros un 
neu ddwy flynedd.

Dylai staff y ganolfan fod yn gyfarwydd ag arferion 
a safonau cyfredol yn y sector a chyda strwythur, 
cynnwys, asesu a threfniadau sicrhau ansawdd y 
cymhwyster cyn dylunio rhaglen cwrs.

4.2 Adnoddau

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau 
ffisegol sydd eu hangen i weithredu'r rhaglen yn 
llwyddiannus, gan gynnwys stiwdio a gweithdai 
celf a dylunio sydd â chyfarpar priodol diweddar, 
cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. Lle bo angen adnoddau penodol, mae'r 
rhain wedi'u nodi yn yr unedau unigol.

4.3 Staffio

Rhaid i ganolfannau sy'n cyflwyno unrhyw un o 
gymwysterau UAL Awarding Body:
 > sicrhau bod yr holl staff sy'n ymwneud â 
chyflwyno'r cymhwyster hwn yn gyfarwydd 
â strwythur, cynnwys a deilliannau asesu'r 
cymhwyster 

 > sicrhau bod yr holl staff sy'n ymwneud ag 
addysgu, asesu a sicrhau ansawdd yn gallu 
arddangos bod ganddynt (neu eu bod yn 
gweithio tuag at) y cymhwysedd galwedigaethol 
perthnasol, ar yr un lefel neu'n uwch na'r 
cymhwyster sy'n cael ei gyflwyno 

 > meddu ar nifer ddigonol o Aseswyr a 
Swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol sydd 
â chymhwysed/profiad priodol i gefnogi nifer y 
myfyrwyr y maent yn bwriadu eu cofrestru

 > sicrhau bod yr holl staff sy'n ymwneud â 
chyfl yno’r rhaglen yn cael hyfforddiant priodol 
ac yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol 
parhaus (DPP) ystyrlon a pherthnasol 

 > rhoi digon o amser ac adnoddau i'r holl staff sy'n 
ymwneud â'r broses asesu i gyflawni eu rolau yn 
effeithiol.
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4.4 Cynllunio'r rhaglen

Mae UAL Awarding Body yn cefnogi dulliau arloesol 
o ddylunio a chyflwyno rhaglenni o fewn cyd-destun 
eang amcanion a deilliannau asesu’r cymhwyster. 
Gall y cymhwyster hwn felly gael ei gyflwyno mewn 
amrywiaeth o arbenigeddau. Mae’r cymhwyster 
hwn wedi’i ysgrifennu i gefnogi ystod o opsiynau ar 
gyfer cyflwyno. 

Er mai bwriad y cymhwyster hwn yw rhoi mynediad 
i fyfyrwyr i ystod o ddisgyblaethau yn y celfyddydau 
gweledol, mae'n gwbl ymarferol y gellid defnyddio 
modelau cyfl yno mwy arbenigol, yn seiliedig 
ar yr adnoddau sydd ar gael yn y ganolfan. Gall 
canolfannau ganolbwyntio ar gyflwyno amrywiaeth 
o arbenigeddau o fewn meysydd 2D, 3D neu 4D, 
neu fel arall ar draws meysydd 2D, 3D neu 4D, er 
mwyn rhoi gwybodaeth ehangach i fyfyrwyr am y 
celfyddydau gweledol ym mhob cyd-destun. 

Gallai'r ddarpariaeth ar draws meysydd 2D, 3D a 4D 
gynnwys y canlynol: 
 > Arbenigeddau 2D: creu printiau, lluniadu, 
paentio, tecstilau, darlunio, graffeg, ffotograffiaeth, 
ac ati.

 > Arbenigeddau 3D: dylunio cynhyrchion, 
cerflunwaith, ffasiwn, cerameg, pecynnu, ac ati 

 > Arbenigeddau 4D: ffil , animeiddio, sinema, 
cyfryngau sy'n seiliedig ar amser, ac ati

4.5 Ymsefydlu

Dylai canolfannau ymsefydlu eu myfyrwyr, gan 
sicrhau:
 > y rhoddir llawlyfr cwrs ac unrhyw ddeunyddiau 
atodol eraill i hwyluso dysgu effeithiol

 > bod y trefniadau amserlennu’n glir 
 > y darperir systemau tiwtora academaidd 
 > y canfyddir anghenion cymorth dysgu ac y 
darperir ar eu cyfer fel sy’n briodol

 > y caiff strwythurau’r cwrs a’r gofynion asesu eu 
hegluro mewn perthynas ag asesu mewnol, arholi 
allanol a safoni allanol 

 > y caiff rheoliadau a gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hegluro 

Collage gan Savannah Bader, 
MA Dylunio Cyfathrebu Graffeg, 
Central Saint Martins, © Alys 
Tomlinson 
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4.6 Ymgysylltu â diwydiant 

Mae'n bwysig bod canolfannau yn datblygu dull 
o addysgu a dysgu sy'n cefnogi ffocws cyfoes y
cymhwyster hwn. Argymhellir bod cyflogwyr ac
ymarferwyr diwydiant yn ymwneud â chyflwyno
a/neu asesu'r cymhwyster hwn lle bo hynny'n
bosibl. Mae hyn yn cyfoethogi'r profiad dysgu,
yn codi hygrededd y cymhwyster yng ngolwg
cyflogwyr, rhieni a myfyrwyr ac yn gwella ymhellach
y cydweithio rhwng y sector dysgu a sgiliau a
diwydiant.

Nid yw UAL Awarding Body yn nodi ym mha fodd y 
dylid ymgorffori diwydiant. Fodd bynnag, dyma rai 
enghreifftiau:
> gosod briffi u galwedigaethol i fyfyrwyr weithio

arnynt
> rhoi profiad gwaith strwythuredig neu leoliadau

gwaith i fyfyrwyr sy'n datblygu sgiliau a
gwybodaeth sy'n berthnasol i'r cymhwyster hwn

> caniatáu i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiectau,
ymarferion a/neu asesiadau a osodir gyda
mewnbwn gan ymarferwyr profiadol mewn
diwydiant

> cyflwyno neu gyd-gyflwyno unedau gan
ymarferwyr profiadol mewn diwydiant, a allai, er
enghraifft, fod ar ffurf darlithoedd gwadd neu
ddosbarthiadau meistr.

4.7 Cyfanswm Amser y 
Cymhwyster (CAC)

Diffinnir CAC o dan Amodau Cydnabod Cyffredinol 
Ofqual fel 'nifer yr oriau tybiannol sy'n cynrychioli 
amcangyfrif o gyfanswm yr amser y gellid disgwyl 
yn rhesymol iddo fod yn ofynnol er mwyn i fyfyriwr 
gyflawni a dangos ei fod wedi cyflawni lefel 
cyrhaeddiad sy'n angenrheidiol ar gyfer dyfarnu 
cymwyster'. 

Mae'r CAC yn cynnwys y ddwy elfen ganlynol: 
> nifer yr oriau y mae sefydliad dyfarnu wedi

eu neilltuo i gymhwyster ar gyfer Dysgu dan
Arweiniad

> amcangyfrif o nifer yr oriau y bydd myfyriwr yn
rhesymol debygol o'u treulio yn paratoi, astudio
neu’n cyfranogi mewn unrhyw ffordd arall mewn
addysg neu hyfforddiant, gan gynnwys asesu,
sy'n digwydd yn unol â chyfarwyddyd – ond,
yn wahanol i Ddysgu Dan Arweiniad, nid o dan
arweiniad neu oruchwyliaeth uniongyrchol  –
darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu ddarparwr
perthnasol arall o addysg neu hyfforddiant.

Manylir Cyfanswm Amser y Cymhwyster ar gyfer 
y cymhwyster yn y fanyleb hon yn yr adran Y 
cymhwyster ar amrantiad.
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Adran 5 
Strwythur y cymhwyster
—

Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol 

Er mwyn ennill Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol, mae'n ofynnol i fyfyrwyr ennill 
gradd Llwyddo o leiaf yn y ddwy uned orfodol isod: 

Uned Teitl ODA Canran o'r 
cymhwyster

Rheolaeth o'r asesiad

1 Astudiaeth Archwiliadol yn y 
Celfyddydau Gweledol 

220 60% Wedi’i asesu’n fewnol a'i safoni'n 
allanol

2 Ymchwiliad Arbenigol yn y 
Celfyddydau Gweledol 

140 40% Wedi’i asesu’n fewnol a'i safoni'n 
allanol

Cyfanswm yr Oriau Dysgu 360

Mae'r radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster yn seiliedig ar gyfuno'r graddau a ddyfernir yn Uned 1 ac 
Uned 2. 

Rhaid i fyfyrwyr Lwyddo yn Uned 1 cyn symud ymlaen i Uned 2.

Rowan O'Sullivan, 
Leeds Arts University, 
Sylfaen Celf a Dylunio
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Reading College, Diploma 
Lefel 3 mewn Celf a Dylunio, 
© Liz Carrington



Adran 6 
Manylebau'r unedau
—

Mae'r adran hon yn rhoi manylion am fformat yr 
uned:

Teitl yr uned
Yn rhoi crynodeb byr o gynnwys yr uned.

Cyfanswm Amser yr Uned (CAU)
Yn cynrychioli amcangyfrif o faint o amser y bydd 
gofyn i fyfyriwr ei roi er mwyn cwblhau’r uned a 
dangos ei fod wedi’i chyflawni. 

Mae CAU yn cynnwys y canlynol: nifer yr oriau sydd 
wedi’u neilltuo i gymhwyster ar gyfer dysgu dan 
arweiniad, a nifer yr oriau a neilltuwyd ar gyfer dysgu 
hunangyfeiriedig (dysgu nad yw o dan arweiniad 
neu oruchwyliaeth uniongyrchol darlithydd, 
goruchwyliwr, tiwtor neu ddarparwr priodol arall o 
addysg neu hyfforddiant).

Oriau Dysgu Dan Arweiniad (ODA)
Yn cynrychioli'r amser y mae myfyrwyr yn cael eu 
haddysgu neu eu cyfarwyddo – neu y maent fel 
arall yn cymryd rhan mewn addysg neu hyfforddiant 
o dan arweiniad neu oruchwyliaeth uniongyrchol 
gan – ddarlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu 
ddarparwr priodol arall o addysg neu hyfforddiant. 
Mae'r amcangyfrif hwn yn cynnwys yr oriau a 
gaiff eu hasesu, os bydd yr asesiad yn digwydd 
o dan arweiniad neu oruchwyliaeth uniongyrchol 
darlithydd, goruchwyliwr, tiwtor neu ddarparwr 
priodol arall o addysg neu hyfforddiant.

Nod yr uned
Yn rhoi crynodeb o gynnwys yr uned i'r darllenydd.

Meini prawf asesu
Yn nodi’r safon isaf y disgwylir i fyfyriwr ei chyrraedd 
er mwyn arddangos bod deilliannau dysgu'r uned 
honno wedi'u cyflawni.

Deilliannau asesu
Yn nodi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a 
fydd yn cael eu hasesu fel rhan o'r uned.

Grid graddio
Yn enghreifftio gofynion y deilliannau asesu ac yn 
cael ei ddefnyddio i benderfynu ar y radd ar gyfer 
uned.

Cynnwys
Yn nodi'r cynnwys addysgu hanfodol ar gyfer 
yr uned. Mae unrhyw beth sy'n dilyn 'e.e.' yn 
esboniadol ac yn rhoi enghraifft o'r hyn y gellid ei 
gynnwys wrth addysgu cynnwys yr uned. Nid yw’n 
ofynnol asesu pob agwedd ar y cynnwys, gan y 
bydd disgwyl i fyfyrwyr gymhwyso'r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a'r sgiliau a gaffaelwyd drwy'r broses 
ddysgu i nodweddion penodol cyd-destun yr 
asesiad.

Gofynion tystiolaeth
Yn cynrychioli'r ffyrdd priodol i fyfyrwyr ddangos 
tystiolaeth eu bod wedi cyfl wni'r deilliannau dysgu 
a'r meini prawf asesu. 
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Uned 1
Astudiaeth Archwiliadol yn y Celfyddydau 
Gweledol
Trosolwg o'r Uned

Lefel 3 

Cyfanswm Amser yr Uned 280 

Oriau Dysgu Dan Arweiniad 220 

Credydau 28 

Asesu Wedi’i asesu a’i ddilysu’n fewnol a’i safoni'n allanol

Gradd Methu/Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth

Adnoddau  Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i weithredu'r rhaglen 
yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a dylunio sydd â 
chyfarpar priodol diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. 

Ethan Dodd Adkins, Leeds Arts University, 
Sylfaen Celf a Dylunio
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Diploma Atodol  
Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol

Nod yr uned

Mae'r uned hon yn rhoi dealltwriaeth eang i 
fyfyrwyr o'r celfyddydau gweledol. Trwy archwilio 
deunyddiau, cyfryngau a chyd-destun, bydd 
myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o egwyddorion 
ymarfer creadigol. 

Bydd myfyrwyr yn cael y sgiliau a'r wybodaeth sydd 
eu hangen i wneud penderfyniad gwybodus am eu 
cryfderau personol eu hunain a'r cyfeiriad y maent 
yn dymuno i'w gwaith ddatblygu ynddo, ac i’w 
galluogi i ddeall y cyd-destun y mae’r celfyddydau 
gweledol wedi’u lleoli ynddo. 

Trwy archwilio ymarfer a methodolegau creadigol, 
cyfryngau a phrosesau, bydd myfyrwyr yn datblygu 
amrywiaeth o sgiliau ymarferol a damcaniaethol 
a'r eirfa weledol a'r derminoleg arbenigol sydd eu 
hangen i fynegi a chyfleu syniadau. 

Kourtney Stuart-Mason, Chelsea College of 
Arts, © Alys Tomlinson

Deilliannau asesu

Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd 
y myfyriwr wedi arddangos y gall:

DA1   Defnyddio amrywiaeth o ffynonellau a 
chyd-destunau ymchwil i lywio'r broses 
o greu a datblygu syniadau

DA2   Archwilio a defnyddio deunyddiau a 
chyfryngau wrth gynhyrchu syniadau a 
chanlyniadau

DA3  Dewis a defnyddio technegau a 
phrosesau i ddatrys problemau 
creadigol a chynhyrchu canlyniadau

DA4  Cynhyrchu a chyfathrebu syniadau a 
chysyniadau a ategir gan ganfyddiadau 
ymchwil

DA5  Defnyddio gwerthusiadau parhaus i 
lywio a datblygu eu gwaith eu hunain

DA6   Mireinio, dethol a chyflwyno syniadau 
a chysyniadau, gan ystyried diben a 
chynulleidfa
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Diploma Atodol  
Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol

Cynnwys 

DA1
Defnyddio amrywiaeth o ffynonellau a chyd-
destunau ymchwil i lywio'r broses o greu a 
datblygu syniadau
 > Ymchwil gynradd e.e. arsylwadau, cyfweliadau, 
arolygon, grwpiau ffocws

 > Ymchwil eilaidd e.e. cyfnodolion, erthyglau, llyfrau
 > Ffynonellau ymchwil e.e. llyfrgell, y rhyngrwyd, 
oriel amgueddfa, cyd-destunol, deunyddiau 
ymarferol

 > Sut y gellir defnyddio ymchwil:
 – I lywio a mireinio syniadau
 – I archwilio anghenion defnyddwyr/cynulleidfa, 
themâu neu bynciau 

 – I ganfod cyd-destun: ystyriaethau hanesyddol, 
cyfoes, cymdeithasol, gwleidyddol, moesegol, 
amgylcheddol, diwylliannol 

 – Ar gyfer cynllunio gan gynnwys Cynigion 
Prosiect, llinellau amser, deunyddiau a gofynion 
adnoddau 

 – I gasglu adborth
 – Sut i ddogfennu a chofnodi ymchwil

DA2
Archwilio a defnyddio deunyddiau a chyfryngau 
wrth gynhyrchu syniadau a chanlyniadau
 > Nodweddion a rhinweddau amrywiaeth o 
ddeunyddiau a chyfryngau

 > Cyfyngiadau a photensial amrywiaeth o 
ddeunyddiau a chyfryngau 

 > Archwilio a defnyddio deunyddiau a chyfryngau:
 – Deunyddiau a chyfryngau confensiynol e.e. 
paent, plastr, cynfas, pensil, papur, pren, 
defnydd, print, ac ati

 – Deunyddiau a chyfryngau anghonfensiynol 
e.e. plastigau, deunyddiau wedi'u hailgylchu, 
deunyddiau wedi’u canfod, deunyddiau wedi'u 
hailbwrpasu, pen 3D, ac ati 

 > Sut i gyfuno deunyddiau a chyfryngau i greu 
canlyniadau 

 > Egwyddorion a chonfensiynau, offer a 
thechnegau’r celfyddydau gweledol e.e. golau, 
cysgod, cyfaint, arwyneb, graddfa, gofod positif a 
negyddol, collage

 > Defnyddio cyfryngau gwlyb a sych e.e. paent, inc, 
pastel, print

 > Technegau gwneud marciau 
 > Theori a chymhwyso lliw 
 > Defnyddio a chymhwyso cyfryngau traddodiadol 
a digidol

 > Technegau cynhyrchu syniadau a datblygu 
cysyniadau

 > Methodolegau profi e.e. prototeipio, samplu
 > Ffactorau i'w hystyried wrth ddewis deunyddiau a 
chyfryngau e.e. moesegol, amgylcheddol, costau, 
cynulleidfa, diben 

Llyfr braslunio gan Lara Kester, Astudiaeth 
achos, BA (Anrh) Ffotograffiaeth, Camberwell 
College of Arts, © Alys Tomlinson
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DA3 
Dewis a defnyddio technegau a phrosesau i 
ddatrys problemau creadigol a chynhyrchu 
canlyniadau
 > Offer, technegau a phrosesau 2D, 3D neu 4D (yn 
seiliedig ar amser)

 > Cyfyngiadau a photensial amrywiaeth o 
dechnegau a phrosesau 

 > Terminoleg arbenigol
 > Protocolau’r gweithdy ac arferion gwaith diogel
 > Sut i ddefnyddio adnoddau, peiriannau ac offer 
yn ddiogel 

 > Sut i ddewis a chymhwyso technegau a 
phrosesau i greu canlyniadau

 > Cyfuno technegau a phrosesau gyda deunyddiau 
a chyfryngau i greu canlyniadau

 > Mathau o broblemau creadigol e.e. cynnyrch 
sy'n addas at y diben, syniad sy’n cael ei gyfleu’n 
llwyddiannus, bodloni briff y cleient, ac ati. 

 > Sut i adnabod a datrys problemau ymarferol 
a thechnegol e.e. samplu ac arbrofi gyda 
thechnegau amgen i wireddu syniadau 

 > Ffactorau i'w hystyried wrth ddewis technegau a 
phrosesau e.e. moesegol, amgylcheddol, costau, 
gallu sgiliau, diben 

DA4 
Cynhyrchu a chyfathrebu syniadau a 
chysyniadau wedi’i ategu gan ganfyddiadau 
ymchwil
 > Egwyddorion dylunio e.e. llinell, cyfran, lliw, 
graddfa

 > Confensiynau cyfathrebu disgyblaethau yn y 
celfyddydau gweledol 

 > Technegau creu syniadau a chysyniadau e.e. 
cofnodi, mapio'r meddwl, tanio syniadau, darllen 
ac ati.

 > Datblygu a ffurfio syniadau 
 > Cyfathrebu bwriad a diben creadigol 
 > Iaith a chyfathrebu gweledol, llafar ac ysgrifenedig 
e.e. byrddau stori, delweddu, cyfansoddi, 
adrodd straeon, cyflwyno, anodi, creu rhestrau, 
cysyniadoli, ac ati. 

Darn gwau gan Anabel Pepecucu Saelo, 
Astudiaeth achos, BA (Anrh) Tecstilau Ffasiwn, 
London College of Fashion, © Alys Tomlinson

Benjamin Edmunds yn paentio yn y stiwdio, 
Astudiaeth achos, BA (Anrh) Celfyddyd Gain: 
Paentio, Wimbledon College of Arts, © Alys 
Tomlinson
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DA5
Defnyddio gwerthusiadau parhaus i lywio a 
datblygu eu gwaith eu hunain
 > Strategaethau a thechnegau gwerthuso parhaus 
e.e. hunanasesu ac asesu gan gymheiriaid, 
trafodaethau, beirniadaethau 

 > Ymarfer myfyriol, goddrychol a gwrthrychol e.e. 
adnabod cryfderau a meysydd i'w gwella, nodi 
penderfyniadau allweddol 

 > Adolygu parhaus e.e. dogfennu, anodiadau, 
dyddiaduron dysgu, flogiau a blogiau

 > Llunio gwerthusiadau e.e. disgrifiadol a 
dadansoddol

 > Beth i'w werthuso e.e.:
 – Eu gwaith a’u cynnydd eu hunain
 – Eu sgiliau eu hunain 
 – Gwaith pobl eraill

 > Sut i ddefnyddio canlyniadau gwerthusiad i:
 – Gyfi wnhau 
 – Mireinio
 – Gwella 

DA6
Mireinio, dethol a chyflwyno syniadau a 
chysyniadau, gan ystyried diben a chynulleidfa
 > Mireinio, dethol a chyflwyno syniadau e.e. profi, 
drafftio, dadansoddi, prototeipio 

 > Technegau cyflwyno sy'n ymwneud â 
chynhyrchion neu arteffactau 2D, 3D neu 4D (yn 
seiliedig ar amser) e.e. peintio, lluniadu, graffeg, 
cyfryngau digidol, ffilm, tecstilau, cerameg, 
cerflunwaith, gosodwaith, dilladau, gemwaith

 > Beth i'w ystyried wrth fireinio:
 – Bwriad creadigol
 – Ffactorau cyd-destunol
 – Gallu o ran sgiliau

 > Beth i'w ystyried wrth ddethol:
 – Arddangos amrywiaeth o sgiliau a thechnegau 
 – Adrodd stori/naratif/cydlyniad/rhesymeg
 – Cynulleidfa 

 > Beth i'w ystyried wrth gyflwyno:
 – Cynulleidfa 
 – Diben 
 – Cyd-destun 
 – Fformat y cyfl yniad e.e. ar-lein, portffolio 
ffisegol neu ddigidol

Gosodiad amlgyfrwng gyda pom-pom 
gan Kiyomi Akachi, BA (Anrh) Dylunio 3D, 
Camberwell College of Arts

Reading College, Diploma Lefel 3 mewn 
Celf a Dylunio, © Liz Carrington
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Manylion asesu a gofynion tystiolaeth 
Mae'r uned hon yn asesiad nad yw'n arholiad sy'n 
cael ei osod a'i raddio gan y ganolfan a'i safoni gan 
UAL Awarding Body. 

Mae'r asesiad yn ymarferol ac yn gofyn i fyfyrwyr 
arddangos eu gallu i ddatrys problemau'n greadigol, 
a osodir gan y ganolfan. Rhaid i'r broblem greadigol/
problemau creadigol a osodir gan y ganolfan 
ganiatáu i fyfyrwyr arddangos eu gallu i:
> ddefnyddio ymchwil i lywio eu hymchwiliad, gan

gynnwys gwneud penderfyniadau
> cysylltu eu gwaith â deunyddiau a syniadau

beirniadol a chyd-destunol perthnasol
> archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau, cyfryngau,

technegau a phrosesau'r celfyddydau gweledol 
> cynhyrchu a mireinio syniadau a chysyniadau at

ddiben penodol
> dewis a chyflwyno eu syniadau a'u cysyniadau.

Yn ystod y cam hwn, dylai myfyrwyr fod yn gweithio 
tuag at gasglu eu syniadau ynghyd; fodd bynnag, 
nid yw canlyniad(au) gorffenedig yn ofynnol (er y 
dylai pob myfyriwr fod yn gweithio tuag at hyn), 
cyhyd â bod myfyrwyr yn gallu dangos tystiolaeth 
o’r holl ddeilliannau asesu.

Gall myfyrwyr arddangos eu bod wedi bodloni’r 
deilliannau asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd megis 
yn weledol, yn ysgrifenedig, ar lafar, neu mewn 
fformat digidol neu ffisegol.

Fel rhan o'u tystiolaeth, rhaid i fyfyrwyr gynnwys: 
> Cynnig Prosiect wedi'i gwblhau
> Gwerthusiad Crynodol wedi'i gwblhau

Gallai'r dystiolaeth hefyd gynnwys: 
> Cofnodion o fyfyrio a gwerthuso
> Cofnodion o gyngor ac arweiniad
> Cofnodion o bersbectif cyd-destunol
> Cofnodion o ymchwil

> Cofnodion o archwilio deunyddiau, prosesau a
sgiliau technegol

> Cofnodion o arbrofi ag iaith weledol
> Archwiliadau o elfennau o iaith weledol fel offeryn

ar gyfer gweithgarwch creadigol
> Cofnodion o drafodaethau, beirniadaethau a

chyflwyniadau
> Llyfrau braslunio anodedig
> Dyddiaduron stiwdio/gweithdy
> Cyflwyniadau
> Blogiau/fl giau
> Cofnodion o ddatblygu canlyniadau.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr: dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyfl wni'r deilliannau asesu.

Rhaid i bob portffolio o dystiolaeth arddangos 
ehangder a dyfnder yr archwiliad i'r celfyddydau 
gweledol. Dylid osgoi portffolios tystiolaeth sy'n gul 
o ran eu ffocws, er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr
yn gallu cyfl wni'r canlyniadau asesu.

Rosa Hackett, Newcastle 
College, Gŵyl wreiddiau 2016
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Grid Graddio Uned 1

Deilliant asesu Llwyddo Teilyngdod Rhagoriaeth 

DA1  
Defnyddio amrywiaeth 
o ffynonellau a chyd-
destunau ymchwil i 
lywio'r broses o greu a 
datblygu syniadau 

Defnyddir ystod 
berthnasol ond 
cyfyngedig o ffynonellau 
ymchwil mewn perthynas 
â’r cyd-destun i lywio’r 
broses o gynhyrchu a 
datblygu syniadau

Defnyddir ystod 
bwrpasol ac eang o 
ffynonellau ymchwil sydd 
â chysylltiadau penodol 
â'r cyd-destun i lywio’r 
broses o gynhyrchu a 
datblygu syniadau  

Defnyddir ystod 
gynhwysfawr a 
dychmygus o 
ffynonellau ymchwil 
gyda chysylltiadau 
trylwyr â'r cyd-destun i 
lywio'r broses o greu a 
datblygu syniadau 

DA2  
Archwilio a defnyddio 
deunyddiau a 
chyfryngau wrth 
gynhyrchu syniadau a 
chanlyniadau 

Archwilio a defnyddio 
deunyddiau a chyfryngau 
mewn ffordd berthnasol 
a phriodol i gynhyrchu 
syniadau a chanlyniadau

Archwilio a defnyddio 
deunyddiau a chyfryngau 
mewn ffordd bwrpasol 
ac effeithiol i gynhyrchu 
syniadau a chanlyniadau 

Archwilio a defnyddio 
deunyddiau a 
chyfryngau mewn 
ffordd hyderus 
a dychmygus i 
gynhyrchu syniadau a 
chanlyniadau  

DA3  
Dewis a defnyddio 
technegau a phrosesau 
i ddatrys problemau 
creadigol a chynhyrchu 
canlyniadau 

Detholiad perthnasol gan 
gymhwyso technegau 
a phrosesau mewn 
ffordd briodol i ddatrys 
problemau creadigol a 
chynhyrchu canlyniadau 

Detholiad pwrpasol gan 
gymhwyso technegau 
a phrosesau mewn 
ffordd fedrus i ddatrys 
problemau creadigol a 
chynhyrchu canlyniadau 

Detholiad pendant gan 
gymhwyso technegau 
a phrosesau mewn 
ffordd soffistigedig i 
ddatrys problemau 
creadigol a chynhyrchu 
canlyniadau 

DA4  
Cynhyrchu a 
chyfathrebu syniadau 
a chysyniadau 
wedi’i ategu gan 
ganfyddiadau ymchwil 

Syniadau a chysyniadau 
perthnasol wedi'u 
cynhyrchu a'u 
cyfathrebu'n glir gyda 
chysylltiadau priodol ag 
ymchwil

Syniadau a chysyniadau 
rhesymegol a phwrpasol 
wedi’u cynhyrchu a'u 
cyfathrebu'n effeithiol 
gyda chysylltiadau 
penodol ag ymchwil  

Syniadau a 
chysyniadau 
soffi tigedig a 
dychmygus wedi’u 
cynhyrchu a'u 
cyfathrebu'n bendant 
gyda chysylltiadau 
cydlynol ag ymchwil
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Deilliant asesu Llwyddo Teilyngdod Rhagoriaeth 

DA5  
Defnyddio 
gwerthusiadau parhaus 
i lywio a datblygu eu 
gwaith eu hunain 

Gwerthuso parhaus 
dilys a phriodol, wedi’i 
ddefnyddio’n glir i lywio 
a datblygu eu gwaith eu 
hunain

Gwerthuso parhaus 
helaeth a phwrpasol, 
wedi’i ddefnyddio’n 
effeithiol i lywio a datblygu 
eu gwaith eu hunain

Gwerthuso parhaus 
craff a chynhwysfawr, 
wedi’i ddefnyddio’n 
bendant i lywio a 
datblygu eu gwaith eu 
hunain 

DA6  
Mireinio, dethol a 
chyflwyno syniadau 
a chysyniadau, gan 
ystyried diben a 
chynulleidfa 

Mireinio, dethol a 
chyflwyno syniadau a 
chysyniadau mewn ffordd 
briodol, gan ystyried y 
diben a'r gynulleidfa yn 
glir

Mireinio, dethol a 
chyflwyno syniadau a 
chysyniadau mewn ffordd 
bwrpasol ac effeithiol, 
gan ystyried y diben a'r 
gynulleidfa yn helaeth 

Mireinio, dethol a 
chyflwyno syniadau 
a chysyniadau mewn 
ffordd soffistigedig a 
phendant, gan ystyried 
y diben a'r gynulleidfa 
yn drylwyr a chraff

 
Khadija Chunawala yn gweithio yn y stiwdio, 
Astudiaeth achos, Diploma Sylfaen mewn Celf 
a Dylunio, Camberwell College of Arts, © Alys 
Tomlinson
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Uned 2
Ymchwiliad Arbenigol yn y Celfyddydau Gweledol
Trosolwg o'r Uned

Lefel 3 

Cyfanswm Amser yr Uned 200 

Oriau Dysgu Dan Arweiniad 140 

Credydau 20 

Asesu Wedi’i asesu a’i ddilysu’n fewnol a’i safoni'n allanol

Gradd Methu/Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth

Adnoddau  Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i weithredu'r rhaglen 
yn llwyddiannus, gan gynnwys stiwdios a gweithdai celf a dylunio sydd â 
chyfarpar priodol diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth ac 
ymchwil. 

'Repeated Form', Nicholas Willis, Central Saint 
Martins, Sylfaen Celf a Dylunio 
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Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol

Nod yr uned

Bydd yr uned hon yn canolbwyntio ar ddatblygu 
sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr mewn ymarfer(ion) 
arbenigol dethol. Bydd hefyd yn atgyfnerthu 
gallu myfyrwyr i ymchwilio, datrys problemau 
a gwerthuso gwaith. Yna bydd gofyn i fyfyrwyr 
gynnal ymchwiliad i friff synoptig a osodir yn allanol 
a gofynnir iddynt arddangos eu gallu i dynnu 
ar ddetholiad perthnasol o sgiliau, gwybodaeth 
a dealltwriaeth a ddatblygwyd drwy gydol y 
cymhwyster.

Mae'r uned hon hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ymhellach mewn 
arbenigedd dethol yn y celfyddydau gweledol. 
Rhaid dysgu myfyrwyr hefyd sut i reoli ymchwiliad 
o’r cysyniad cychwynnol i’w wireddu ac mewn 
ymateb i friff penodol.

Deilliannau asesu

Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd 
y myfyriwr wedi arddangos y gall:

DA1   Defnyddio ymchwil i lywio ymchwiliad 
arbenigol mewn maes yn y celfyddydau 
gweledol, gan ystyried diben a chynulleidfa

DA2   Defnyddio deunyddiau a chyfryngau 
arbenigol i gynhyrchu a chyfathrebu syniadau 
a chysyniadau mewn cyd-destun penodol

DA3  Dewis a defnyddio technegau a phrosesau 
arbenigol i ddatblygu, mireinio a chyfl yno 
syniadau a chanlyniadau sy'n bodloni 
gofynion y briff

DA4  Defnyddio gwerthusiadau parhaus i lywio 
ymchwiliad arbenigol mewn maes yn y 
celfyddydau gweledol 

'Self-Identity', Nayiri 
Ghariban Saki, Central 
Saint Martins, Sylfaen 
Celf a Dylunio
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Cynnwys 

DA1
Defnyddio ymchwil i lywio ymchwiliad mewn 
maes arbenigol yn y celfyddydau gweledol, gan 
ystyried diben a chynulleidfa
 > Cael gafael ar ddeunydd ymchwil arbenigol i 
lywio ymchwiliad yn y celfyddydau gweledol e.e. 
marchnad, deunydd, cyd-destunol

 > Amlinellu bwriadau a chynnig ymchwiliad mewn 
ymateb i baramedrau briff penodol ac oddi mewn 
iddynt 

 > Ystyried effaith amgylcheddol a chynaliadwyedd 
 > Confensiynau ysgrifennu a chyfeirio 
 > Ymchwilio i gynulleidfa
 > Ymarfer cyfoes mewn maes arbenigol

DA2
Defnyddio deunyddiau a chyfryngau arbenigol 
i gynhyrchu a chyfathrebu syniadau a 
chysyniadau mewn cyd-destun a bennwyd
 > Cyrchu a dewis deunyddiau a chyfryngau 
arbenigol 

 > Defnyddio deunyddiau a chyfryngau arbenigol 
 > Defnyddio offer arbenigol 
 > Confensiynau ac ymarfer cyfathrebu o fewn cyd-
destun arbenigol

 > Cyfathrebu syniadau a chysyniadau ar gyfer maes 
arbenigol

 > Terminoleg arbenigol

DA3 
Dewis a defnyddio technegau a phrosesau 
arbenigol i ddatblygu, mireinio a chyflwyno 
syniadau a chanlyniadau sy'n bodloni gofynion 
y briff
 > Defnyddio a chymhwyso adnoddau, peiriannau 
ac offer sy'n benodol i'r maes arbenigol yn 
ddiogel 

 > Terminoleg arbenigol
 > Technegau a phrosesau arbenigol traddodiadol a 
chyfoes 

 > Dewis technegau arbenigol i lywio syniadau
 > Defnyddio technegau arbenigol perthnasol a 
phriodol

 > Mireinio syniadau drwy samplu ac arbrofi.
 > Defnyddio technegau a phrosesau amgen i 
ddatrys problemau a gwireddu syniadau 

 > Cyflwyniad mewn maes arbenigol 
 > Technegau cyflwyno digidol

DA4 
Defnyddio gwerthusiadau parhaus i lywio 
ymchwiliad mewn maes arbenigol yn y 
celfyddydau gweledol
 > Myfyrio ar sut mae dysgu, gweithgareddau a 
chynnydd wedi llywio penderfyniadau 

 > Defnyddio adolygu parhaus i lywio 
penderfyniadau a symud gwaith yn ei flaen o 
fewn y maes arbenigol 

 > Cofnodi prosesau meddwl mewn fformatau 
gweledol ac ysgrifenedig 

 > Dadansoddi llwyddiannau a nodi penderfyniadau 
allweddol 

 > Ysgrifennu gwerthusiad terfynol sy'n cyfeirio at 
fwriad ac yn asesu canlyniad cyffredinol
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Manylion asesu a gofynion tystiolaeth 
Mae'r uned hon yn asesiad synoptig heb arholiad 
sy’n cael ei osod gan UAL Awarding Body, ei raddio 
gan y ganolfan a'i safoni gan UAL Awarding Body. 

Bydd yr asesiad synoptig heb arholiad yn gofyn i 
fyfyrwyr ymateb i friff a osodir gan UAL Awarding 
Body. Bydd y briff, a fydd yn cynnwys nifer o fannau 
cychwyn thematig, yn gofyn i fyfyrwyr ddewis 
un thema yn annibynnol i fod yn fan cychwyn i'w 
hymchwiliad.

Dylai'r ymateb i'r thema arddangos gallu i gynnal 
gwaith o'r man cychwyn hyd at ei wireddiad, mewn 
cyd-destun maes arbenigol yn y celfyddydau 
gweledol e.e. celfyddyd gain, tecstilau, graffeg, ayb.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddarparu portffolio 
digidol o dystiolaeth sy'n dangos eu gallu i:
 > Ddefnyddio ymchwil i lywio eu hymchwiliad, gan 
gynnwys gwneud penderfyniadau 

 > Defnyddio deunyddiau, cyfryngau, technegau 
a phrosesau arbenigol i ddatblygu, mireinio a 
chyflwyno syniadau 

 > Cysylltu eu gwaith â deunyddiau beirniadol a 
chyd-destunol perthnasol 

 > Defnyddio gwerthusiadau i lywio eu gwaith a'u 
dewisiadau 

 > Cyflwyno syniadau a chysyniadau sy'n ystyried 
diben a chynulleidfa.

Ar ben y portffolio o dystiolaeth, rhaid i fyfyrwyr lunio 
Cynnig Prosiect a Gwerthusiad Crynodol. 

Rhaid i Gynnig y Prosiect:
 > Amlinellu eu bwriadau creadigol ar gyfer eu 
hymchwiliad arbenigol, gan gynnwys diben a 
chynulleidfa.

Rhaid i'r Gwerthusiad Crynodol:
 > Gynnwys llyfryddiaeth sy'n rhestru'r ffynonellau a 
ddefnyddir i lywio gwaith 

 > Cynnwys gwerthusiad terfynol. 

Bydd cynnig prosiect myfyriwr, y portffolio o 
dystiolaeth (gan gynnwys canlyniad(au) terfynol), a’r 
gwerthusiad crynodol yn cael eu hasesu'n gyfannol. 
Dylid pennu un radd ar gyfer yr uned yn seiliedig ar 
dystiolaeth myfyriwr ei fod wedi cyflawni'r pedwar 
deilliant asesu.

I gael rhagor o arweiniad ynghylch cyflwyno'r 
asesiad, gweler Adran 7 y fanyleb. Mae UAL 
Awarding Body hefyd wedi cynhyrchu briff aseiniad 
synoptig sampl i ganolfannau gynnal ffug asesiadau. 
Bydd pob briff yn nodi unrhyw ofynion penodol o 
ran tystiolaeth. 

Grace Lucas, Leeds Arts University, Sylfaen 
Celf a Dylunio
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Grid Graddio Uned 2

Deilliant asesu Llwyddo Teilyngdod Rhagoriaeth 

DA1  
Defnyddio ymchwil 
i lywio ymchwiliad 
arbenigol mewn maes 
yn y celfyddydau 
gweledol, gan ystyried 
diben a chynulleidfa 

Ymchwil berthnasol 
ond cyfyngedig wedi’i 
defnyddio i lywio 
ymchwiliad arbenigol 
mewn maes yn y 
celfyddydau gweledol, 
gan ystyried diben a 
chynulleidfa yn glir 

Ymchwil bwrpasol a 
helaeth wedi’i defnyddio 
i lywio ymchwiliad 
arbenigol mewn maes yn 
y celfyddydau gweledol, 
gan ystyried diben a 
chynulleidfa yn helaeth

Ymchwil gynhwysfawr 
a dychmygus wedi’i 
defnyddio i lywio 
ymchwiliad arbenigol 
mewn maes yn y 
celfyddydau gweledol, 
gan ystyried diben a 
chynulleidfa yn drylwyr 
ac yn dreiddgar 

DA2  
Defnyddio deunyddiau 
a chyfryngau arbenigol 
i gynhyrchu a 
chyfathrebu syniadau 
a chysyniadau mewn 
cyd-destun penodol

Defnydd perthnasol a 
phriodol o ddeunyddiau 
a chyfryngau arbenigol i 
gynhyrchu a chyfathrebu 
syniadau a chysyniadau 
mewn cyd-destun 
penodol 

Defnydd pwrpasol ac 
effeithiol o ddeunyddiau 
a chyfryngau arbenigol i 
gynhyrchu a chyfathrebu 
syniadau a chysyniadau 
mewn cyd-destun 
penodol 

Defnydd soffi tigedig 
a dychmygus o 
ddeunyddiau a 
chyfryngau i gynhyrchu 
a chyfathrebu syniadau 
a chysyniadau mewn 
cyd-destun penodol 

DA3  
Dewis a defnyddio 
technegau a 
phrosesau arbenigol 
i ddatblygu, mireinio 
a chyflwyno syniadau 
a chanlyniadau sy'n 
bodloni gofynion y briff 

Detholiad perthnasol gan 
gymhwyso technegau 
a phrosesau arbenigol 
mewn ffordd briodol i 
ddatblygu, mireinio a 
chyflwyno syniadau a 
chanlyniadau sy'n bodloni 
gofynion y briff 

Detholiad pwrpasol gan 
gymhwyso technegau 
a phrosesau arbenigol 
mewn ffordd fedrus i 
ddatblygu, mireinio a 
chyflwyno syniadau a 
chanlyniadau effeithiol 
sy'n bodloni gofynion y 
briff 

Detholiad pendant 
gan gymhwyso 
technegau a phrosesau 
arbenigol mewn ffordd 
soffistigedig i ddatblygu, 
mireinio a chyfl yno 
syniadau a chanlyniadau 
arloesol sy'n bodloni 
gofynion y briff

DA4  
Defnyddio 
gwerthusiadau 
parhaus i lywio a 
datblygu ymchwiliad 
arbenigol mewn maes 
yn y celfyddydau 
gweledol 

Gwerthuso parhaus 
dilys a phriodol, wedi’i 
ddefnyddio’n glir i lywio 
a datblygu ymchwiliad 
arbenigol 

Gwerthuso parhaus 
helaeth a phwrpasol, 
wedi’i ddefnyddio’n 
effeithiol i lywio a datblygu 
ymchwiliad arbenigol

Gwerthuso parhaus 
craff a chynhwysfawr 
wedi’i ddefnyddio’n 
bendant i lywio a 
datblygu ymchwiliad 
arbenigol 
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Adran 7 
Asesu
—

7.1 Asesiad synoptig

Mae'r Adran Addysg yn diffinio asesiad synoptig 
fel 'math o asesiad sy'n gofyn i fyfyriwr arddangos 
y gall adnabod a defnyddio'n effeithiol mewn ffordd 
integredig ddetholiad priodol o sgiliau, technegau, 
cysyniadau, damcaniaethau a gwybodaeth o’r 
maes galwedigaethol cyfan, sy'n berthnasol i dasg 
allweddol.'

Uned 2: Mae Ymchwiliad Arbenigol yn y 
Celfyddydau Gweledol yn cynnwys yr asesiad 
synoptig ar gyfer y cymhwyster ac yn galluogi 
myfyrwyr i arddangos eu bod yn gallu cyfosod y 
wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth a astudiwyd 
ar draws y fanyleb a'u defnyddio mewn ffordd 
briodol a pherthnasol i gwblhau'r asesiad ar gyfer yr 
uned.    

Peintiadau geometrig gan Xuân 
Sinden, Astudiaeth achos, BA 
(Anrh) Lluniadu, Camberwell 
College of Arts, © Alys Tomlinson

Tecstilau wedi'u lliwio gan 
Memunatu Barrie, BA (Anrh) 
Dylunio Tecstilau, Central Saint 
Martins, © Alys Tomlinson
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7.2 Sut caiff y cymhwyster hwn ei 
asesu?

Rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r asesiadau a nodir yn y 
tabl isod.

Mae Diploma Atodol Lefel 3 UAL yn y 
Celfyddydau Gweledol yn cynnwys yr asesiadau 
canlynol:

Unedau Dull asesu Rheolaethau

Uned 1 
Astudiaeth Archwiliadol 
yn y Celfyddydau 
Gweledol

Aseiniad wedi’i osod yn fewnol 
Yn arddangos gallu myfyrwyr i 
gyfl wni'r holl ddeilliannau asesu. 

Wedi'i osod yn fewnol, ei raddio'n 
fewnol ac yn destun safoni allanol gan 
UAL Awarding Body

Uned 2 
Ymchwiliad Arbenigol yn y 
Celfyddydau Gweledol

Aseiniad synoptig wedi’i osod yn 
allanol 
Yn arddangos gallu myfyrwyr i 
ddefnyddio’u gwybodaeth, eu 
dealltwriaeth a'u sgiliau a enillwyd ar 
draws y cymhwyster cyfan, i gwblhau 
aseiniad synoptig wedi’i osod yn allanol. 

Wedi'i osod yn allanol, ei raddio'n 
fewnol ac yn destun safoni allanol gan 
UAL Awarding Body

Mae aseiniadau sampl ar gael i bob canolfan sy'n 
cyflwyno'r cymhwyster hwn ac maent ar gael i'w 
lawrlwytho ar gais. 
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7.3.2 Aseiniad synoptig wedi'i osod yn allanol 
Caiff yr asesiad ar gyfer Uned 2: Ymchwiliad 
Arbenigol yn y Celfyddydau Gweledol ei osod yn 
allanol gan UAL Awarding Body, ei raddio'n fewnol 
gan y ganolfan a'i safoni'n allanol gan UAL 
Awarding Body. 

Mae'r aseiniad yn un synoptig a bydd yn gofyn 
i fyfyrwyr dynnu ar yr holl wybodaeth, sgiliau 
a dealltwriaeth y maent wedi'u datblygu drwy gydol 
y cwrs a'u cymhwyso i friff a osodir gan 
UAL Awarding Body. Gellir cynnal eu hymchwiliad 
unigol mewn ymateb i'r briff mewn unrhyw faes o'r 
celfyddydau gweledol, ar yr amod bod gan y 
ganolfan yr adnoddau i gefnogi'r gweithgareddau 
ymarferol sydd eu hangen. 

Rhaid i'r aseiniad gael ei gynnal unwaith y bydd yr 
holl gynnwys addysgu o Uned 1 ac Uned 2 wedi'i 
gyflwyno. Mae hyn er mwyn sicrhau bod myfyrwyr 
mewn sefyllfa i gwblhau'r aseiniad synoptig yn 
llwyddiannus. 

Bydd UAL Awarding Body yn rhyddhau briffiau 
aseiniadau synoptig ddwywaith y flwyddyn. Gellir 
dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn y 
canllawiau ar gyfer cyflwyno rhaglenni. 

I gael rhagor o arweiniad ar yr aseiniad a osodir yn 
allanol, gweler y papur aseiniad sampl. 

UAL Awarding Body
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7.3 Asesiad mewnol

Dylid darllen yr adran hon ochr yn ochr â'r 
canllawiau ar gyflwyno cymwysterau sy'n cynnwys 
gwybodaeth fanwl am gynllunio, cyflwyno, asesu a 
sicrhau ansawdd yr asesiad. 

Bydd myfyrwyr yn cyflawni pob uned ar sail eu gallu 
i fodloni'r deilliannau asesu. Gellir dyfarnu gradd 
Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth ar gyfer 
y ddwy uned. 

7.3.1 Aseiniad wedi’i osod yn fewnol 
Mae'r asesiad ar gyfer Uned 1: Astudiaeth 
Archwiliadol yn y Celfyddydau Gweledol yn asesiad 
sy’n cael ei osod a'i raddio’n fewnol gan y Ganolfan 
a'i safoni'n allanol gan UAL Awarding Body.

Dylai'r aseiniad a osodir yn fewnol fod ar ffurf briff a 
osodir gan y ganolfan ac sy'n caniatáu i'r myfyriwr 
ddatrys problem(au) creadigol. Rhaid  i fyfyrwyr 
gwblhau'r aseiniad ar ddiwedd eu rhaglen ddysgu, 
a dylent gynhyrchu portffolio o dystiolaeth sy'n 
arddangos datblygiad eu gwybodaeth, eu sgiliau 
a'u dealltwriaeth ar draws ystod o wahanol 
gelfyddydau gweledol, deunyddiau, cyfryngau a 
phrosesau, a rhaid iddynt gwmpasu pob un o’r 
chwe deilliant asesu. 

Wrth ddatblygu’r aseiniad ar gyfer yr uned hon, 
rhaid i ganolfannau sicrhau eu bod yn darparu 
cyfleoedd priodol i fyfyrwyr gynhyrchu'r dystiolaeth 
sydd ei hangen i fodloni'r holl ddeilliannau asesu a'r 
ystod lawn o raddau.

I gael rhagor o arweiniad ar yr aseiniad a osodir yn 
fewnol, gweler y canllawiau cyflwyno.
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Adran 8 
Graddio
—

Mae UAL Awarding Body yn defnyddio model 
graddio meistrolaeth, sy’n golygu er mwyn 
ennill unrhyw radd benodol, rhaid bodloni'r holl 
ddeilliannau at yr un safon i gael y radd honno. Er 
enghraifft, er mwyn ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid 
bodloni'r holl ddeilliannau ar safon Rhagoriaeth. Y 
rheswm am hyn yw bod pob canlyniad wedi cael 
ei bennu i sicrhau pwysoliad cyfartal ym mhob 
asesiad.

At hynny, rhaid i fyfyrwyr Lwyddo yn y ddwy uned er 
mwyn ennill gradd Llwyddo ar gyfer y cymhwyster, 
gan fod y ddwy Uned yn elfennau gorfodol.  

Birmingham Metropolitan 
College, Diploma Lefel 3 mewn 
Celf a Dylunio, © Liz Carrington

8.1 Graddio’r Unedau 

Rhaid i ganolfannau asesu a dyfarnu gradd uned 
myfyriwr gan ddefnyddio'r deilliannau asesu a’r grid 
graddio.

Bydd myfyrwyr yn cael un o'r graddau canlynol:

Methu (M)
Bydd myfyrwyr sy'n cyflwyno tystiolaeth sy'n methu 
â chyrraedd y safon ar gyfer Llwyddo yn cael eu 
cyfeirio. Yna bydd ganddynt un cyfle i gywiro’r 
cyfeiriad yn ôl amserlen y cytunir arni gan y ganolfan 
ac a gaiff ei chadarnhau gan UAL Awarding Body. 

Llwyddo (Ll)
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr gyfl wni’r holl 
ddeilliannau asesu hyd at safon Llwyddo. 

Teilyngdod (T)
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyrwyr gyflawni'r 
holl ddeilliannau asesu hyd at safon Teilyngdod. 

Rhagoriaeth (Rh)
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyrwyr gyfl wni'r 
holl ddeilliannau asesu hyd at safon Rhagoriaeth. 

Rhaid i ganolfannau roi gwybod i fyfyrwyr am y 
deilliant/deilliannau asesu penodol lle nad ydynt 
wedi cyrraedd y safon ar gyfer llwyddo. Yna caiff 
myfyrwyr gyflwyno tystiolaeth ychwanegol yn erbyn y 
deilliannau a fethwyd er mwyn eu hailraddio.

Os yw myfyrwyr yn dal i fethu â darparu tystiolaeth 
sy'n bodloni'r safon ar gyfer llwyddo, byddant yn cael 
gradd Methu. 

UAL Awarding Body32



Diploma Atodol  
Lefel 3 UAL yn y Celfyddydau Gweledol

8.2 Dyfarnu gradd y cymhwyster
Dyfernir gradd derfynol y diploma atodol ar sail y 
graddau a ddyfernir yn Uned 1 ac Uned 2. Caiff 
graddau’r ddwy uned eu pwysoli 60% (Uned 1) a 
40% (Uned 2) ac fe'u cyfunir i roi’r radd gyffredinol ar 
gyfer y cymhwyster. 

Mae'r graddau terfynol sydd ar gael yn seiliedig ar 
strwythur Llwyddo, Llwyddo’n Uchel, Teilyngdod, 
Teilyngdod Uchel a Rhagoriaeth. Mae'r tabl isod yn 
dangos sut caiff pob gradd eu cyfuno. 

Uned 1  
pwysoli 60%

Uned 2  
pwysoli 40%

Gradd y 
cymhwyster

Rhagoriaeth Rhagoriaeth Rhagoriaeth 

Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod 
Uchel

Rhagoriaeth Llwyddo Teilyngdod

Teilyngdod Rhagoriaeth Teilyngdod

Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod

Teilyngdod Llwyddo Llwyddo’n 
Uchel

Llwyddo Rhagoriaeth Llwyddo’n 
Uchel

Llwyddo Teilyngdod Llwyddo

Llwyddo Llwyddo Llwyddo
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Adran 9 
Sicrwydd ansawdd
—
9.1 Dilysu mewnol 

Dilysu mewnol yw'r broses lle mae canolfan yn 
pennu'r safonau, a gellir cymharu cysondeb 
penderfyniadau asesu ar draws aseswyr a'r 
cymhwyster.

Rhaid i ganolfannau fod â fframwaith sicrhau 
ansawdd mewnol sefydledig i sicrhau bod 
trefniadau cymeradwyo, sicrhau ansawdd a 
chontractiol UAL Awarding Body yn cael eu 
bodloni. Cyfrifoldeb dilyswyr mewnol yw sicrhau 
bod penderfyniadau aseswyr yn cael eu samplu 
a'u monitro er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch 
a bod yr asesiadau a osodir yn briodol ac ar y lefel 
ofynnol. Mae dilyswyr mewnol hefyd yn gyfrifol am 
gefnogi aseswyr drwy gynnig cyngor ac arweiniad. 
Bydd y dilysydd mewnol yn dilyn strategaeth 
samplu'r ganolfan ei hun wrth ddewis y sampl i'w 
ddilysu'n fewnol a bydd yn rhaid iddo/iddi dros 
amser gynnwys tystiolaeth o ystod lawn o waith, 
cyflawniad myfyrwyr a phenderfyniadau a wneir 
gan yr holl staff sydd â chyfrifoldeb asesu. 

Cydnabyddir bod gwahanol ganolfannau yn 
defnyddio gwahanol ddulliau a therminoleg sy'n 
benodol i'w diwylliant nhw. Rhaid i ganolfannau 
sicrhau bod eu methodolegau yn ddigon cadarn 
ac yn bodloni'r safonau a osodir gan UAL Awarding 
Body. Mae UAL Awarding Body yn cadw'r hawl i 
samplu gwybodaeth dilysu mewnol canolfannau ar 
draws y cymhwyster.

9.2 Safoni allanol 

Mae safoni allanol yn gwerthuso dilysrwydd 
penderfyniadau asesu canolfannau trwy safoni yn 
allanol y gwaith a asesir ac a ddilysir yn fewnol.

Safonwyr allanol, a gaiff eu penodi, eu hyfforddi 
a'u monitro gan UAL Awarding Body, sy’n 
gwneud y gwaith safoni allanol. Mae safonwyr 
allanol yn gyfrifol am sicrhau bod yr asesiad 
mewnol ar gyfer Uned 1 ac Uned 2 yn drwyadl a 
bod penderfyniadau asesu'n deg, yn ddilys, yn 
ddibynadwy ac yn rhydd o ragfarn.

Mae gwaith safoni allanol UAL Awarding Body yn 
cael ei gynnal unwaith y flwyddyn er mwyn sicrhau 
bod penderfyniadau asesu yn gydnaws â'r safonau 
gofynnol. Cynhelir ymweliad safoni ar ôl yr asesiad 
yn Uned 1, gyda safoni o bell yn digwydd ar ôl yr 
asesiad yn Uned 2.  

Reading College, 
Diploma Lefel 3 mewn 
Celf a Dylunio, © Liz 
Carrington

UAL Awarding Body34



Adran 10 
Adnoddau a chymorth 
—

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

Manyleb y cymhwyster
Mae'r fanyleb hon yn cynnwys manylion am 
weinyddu cymwysterau a gwybodaeth am yr holl 
unedau ar gyfer y cymhwyster.

Canllawiau cyflwyno
Mae gwybodaeth ymarferol yn y ddogfen hon i 
gynorthwyo canolfannau i gyflwyno'r cymhwyster. 

Mae gan UAL Awarding Body bolisïau a 
gweithdrefnau mewn lle gan gynnwys rhai ar gyfer 
cwynion, eithrio a chydnabod dysgu blaenorol. I 
gael rhagor o wybodaeth am y polisïau hyn, ewch i:
www.arts.ac.uk/partnerships/ual-awarding-body/
about-us/policies-and-procedures

Hyfforddiant i Ganolfannau 
Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth o 
weithgareddau hyfforddiant a datblygu drwy gydol 
y flwyddyn i gefnogi canolfannau i gyflwyno ein 
cymwysterau. Ymysg y rhain mae:

Cynadleddau pwnc-benodol
Mae UAL Awarding Body yn cynnal cynhadledd 
flynyddol ar gyfer pob maes pwnc. Mae'r diwrnod 
yn cynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd 
ysbrydoledig, sesiynau briffio ar newidiadau i 
gymwysterau UAL Awarding Body a'r dirwedd 
addysg, rhannu arferion da a rhwydweithio.

Grwpiau cyflwyno 
Mae'r digwyddiadau hyn wedi'u dylunio i gefnogi 
canolfannau sydd newydd eu cymeradwyo i 
ddechrau cyflwyno’n cymwysterau 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 drafod a chytuno ar y safonau 
cenedlaethol ar gyfer graddau Llwyddo, Teilyngdod 
a Rhagoriaeth ar draws cymwysterau. Gwahoddir y 
rhai sy'n mynychu i edrych ar waith o ganolfan sydd 
wedi'i raddio, ei ddilysu’n fewnol a’i safoni'n allanol 
yn fl enorol.

Digwyddiadau rhannu arferion gorau
Gwahoddir canolfannau i rannu eu harferion gorau 
o ran cyflwyno cymwysterau, asesu, portffolios a 
chyflwyniadau gyda chyfoedion o sefydliadau eraill.

Cylchlythyr
Anfonir gwahoddiadau i'r digwyddiadau hyn, yn 
ogystal â diweddariadau gan UAL Awarding 
Body a'r sector ehangach, drwy'r cylchlythyr 
misol. Gall staff sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
danysgrifio i’r cylchlythyr drwy e-bostio: 
comms.awarding@arts.ac.uk. 
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Eisiau dysgu 
mwy?
— 

Cysylltwch â

UAL Awarding Body 
272 High Holborn  

Llundain  

WC1V 7EY

Ffôn: 020 7514 9851

ual.awardingbody@arts.ac.uk

 UALawardingbody

 UALawardingbody

 UALawardingbody

 UAL Awarding Body

Cyhoeddwyd: 19/07/2021 

Fersiwn 4a

arts.ac.uk/awarding

University of the Arts London sydd â’r 
hawlfraint i’r holl ddelweddau oni nodir yn 
wahanol 

Yohan LePeuch yn gweithio yn y 
stiwdio, Astudiaethau achos, BA 
(Anrh) Celfyddyd Gain: Cerflunio, 
Wimbledon College of Arts, © Alys 
Tomlinson
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