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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:
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London College of Communication
London College of Fashion
Wimbledon College of Arts

arts.ac.uk/awardingDelwedd y clawr  
Reading College of Art & Design  
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Adran 1
Y cymhwyster ar amrantiad
—
Teitl y cymhwyster Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL mewn Celf a Dylunio
Rhif y cymhwyster (RhC) 610/1060/1
Dyddiad cychwyn y cymhwyster Medi 2022
Amrediad oedran Cyn 16, 16–18, 19+
Cyfanswm Amser y Cymhwyster (CAC) 120
Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA) 120
Credydau 12
Gofynion asesu	 Un	portffolio	o	dystiolaeth	wedi’i	asesu’n	fewnol	a’i	ddilysu’n		
 fewnol sy’n destun proses sicrhau ansawdd allanol gan UAL  
 Awarding Body.
Cyfnod cyflwyno arferol	 1	flwyddyn
Gradd gyffredinol Llwyddo / Methu
Pwyntiau UCAS dd/b
Cymhwysedd am gyllid *  14–16
Cynigir yn Lloegr
* 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’.
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Adran 2 
Cyd-destun
—
Cyflwyniad 
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i strwythuro i gefnogi 
myfyrwyr ar Lefel 3 Mynediad sydd eisiau archwilio, 
datblygu a defnyddio eu sgiliau celf a dylunio. Mae’r 
cymhwyster wedi’i ddylunio i ysgogi chwilfrydedd 
creadigol myfyrwyr ac mae’n cynnig cwricwlwm 
celfyddydol arbenigol hygyrch i'r holl fyfyrwyr, waeth 
beth fo’u man cychwyn. 

Nod	y	cymhwyster	yw	cyflwyno	myfyrwyr	i’r	broses	
greadigol	trwy	roi	cyfle	iddynt	archwilio,	datblygu	a	
defnyddio eu sgiliau creadigol a chyfathrebu trwy 
gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau creadigol. 

Bydd Lefel 3 Mynediad yn denu myfyrwyr sydd ag 
anghenion cymorth ychwanegol. Mae’r cymhwyster 
hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau, eu 
cymwyseddau a’u gwybodaeth i’w galluogi i lwyddo 
ar y llwybr a ddewisant, ac mae’n arfogi myfyrwyr 
ag amrywiaeth o rinweddau personol a sgiliau 
trosglwyddadwy, y gellir eu defnyddio mewn nifer o 
ffyrdd	wrth	iddynt	ddysgu	a	datblygu	yn	y	dyfodol.	

Gall y rhain gynnwys: 
	> Rhoi syniadau a thechnegau ar waith
	> Cydweithio
	> Cyfathrebu
	> Datblygu hyder
	> Sgiliau creadigol a’r dychymyg
	> Ymholi
	> Datrys problemau
	> Arferion gwaith diogel
	> Arferion dysgu cynaliadwy

Mae’r cymhwyster yn cefnogi myfyrwyr i ymwneud 
â’r gymuned greadigol trwy gymryd rhan a 
rhyngweithio mewn sesiynau creadigol, gweithdai, 
canolfannau a gofodau creadigol, fel theatrau ac 
amgueddfeydd, yn ogystal ag amgylcheddau dysgu 
digidol. Wrth astudio’r celfyddydau creadigol ar 
Lefel Mynediad, y nod yw arfogi myfyrwyr â sgiliau 
cyfathrebu a sgiliau cydweithio a, thrwy hynny, eu 
cefnogi	i	ymwneud	mewn	ffordd	gadarnhaol	ac	
ystyrlon â chymunedau, a chaniatáu iddynt fynegi 
eu rhinweddau creadigol eu hunain yn hyderus. 

Nod	y	cymhwyster	yw	rhoi’r	sgiliau	a’r	wybodaeth	
i fyfyrwyr symud ymlaen yn hyderus i astudiaethau 
ychwanegol	neu	Addysg	Bellach,	er	enghraifft	
Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL yn y Celfyddydau 
Perfformio,	Dyfarniad	a	Diploma	Lefel	1	UAL	mewn	
Celf, Dylunio a’r Cyfryngau neu unrhyw gwrs amgen 
ar Lefel 1 mewn meysydd pwnc creadigol eraill. 

Rhoddir	cyfle	i	fyfyrwyr	sy’n	dilyn	y	cymhwyster	hwn	
ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sydd eu hangen am ddyfodol llwyddiannus o fewn 
y celfyddydau creadigol ac mewn addysg. Mae’r 
celfyddydau creadigol yn caniatáu ymagwedd 
amlddisgyblaethol at waith creadigol a dysgu. Mae’n 
galluogi’r myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o’u sgiliau 
creadigol eu hunain, trwy ddarganfod, cymhwyso a 
datblygu. 
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Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

1 Gweler	Creative	Health:	The	Arts	for	Health	and	Wellbeing  

Y celfyddydau creadigol a lles
Nid	yn	unig	y	mae’r	celfyddydau	creadigol	yn	rhoi	
i fyfyrwyr y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
y mae eu hangen arnynt i symud ymlaen i addysg 
bellach	a/neu	uwch	a	chyflogaeth,	maent	hefyd	yn	
ysgogi iechyd a lles meddwl cadarnhaol.  

Dywedir	yr	‘arsylwyd	bod	gweithio’n	greadigol	yn	
ysgogi dealltwriaeth o’r broses o greu, gan arwain 
at ymdeimlad cryfach o gyfrifoldeb a hunanfyfyrio, 
mwy o hyder a hunan-barch ac iechyd meddwl 
gwell.’1 

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i gefnogi myfyrwyr i 
ddatblygu amrywiaeth eang o rinweddau, galluoedd 
ac ymddygiadau sy’n eu paratoi at ddyfodol 
cynaliadwy a gwerth chweil, mewn Addysg Bellach 
a’r tu hwnt. 

Ymarfer cynaliadwyedd
Mae meddwl yn gynaliadwy ac ymwybyddiaeth 
amgylcheddol	yn	ffactorau	hanfodol	mewn	
cymdeithas heddiw. Mae busnesau ar raddfa fyd-
eang yn datgan ymdeimlad cryfach o gyfrifoldeb 
mewn perthynas â’u hôl troed ecolegol; felly mae’n 
bwysig bod artistiaid ac ymarferwyr yn ystyried 
goblygiadau posibl eu gwaith ar yr amgylchedd. 

Mae Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL mewn Celf a 
Dylunio yn annog yr holl fyfyrwyr i fod yn gynaliadwy 
yn y gwaith y maent yn ei gynhyrchu. Mae angen 
iddynt	ystyried	effaith	eu	gweithgareddau	ar	
yr amgylchedd. Gwneud gwaith sy’n ystyried 
cynaliadwyedd, o ble y daw deunyddiau’r 
celfyddydau	perfformio	(er	enghraifft:	gwisgoedd,	
propiau, set, colur), sut mae eu gwaith yn ymwneud 
â’r gymuned - mae’r rhain oll yn bwysig o fewn y 
cymhwyster Lefel 3 Mynediad hwn. 

Mae	cynnwys	y	cymhwyster	hwn	yn	rhoi	cyfle	i	
diwtoriaid a myfyrwyr ddechrau ymdrin â’r syniad o 
gynaliadwyedd a chymuned. Dylai tiwtoriaid annog 
myfyrwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth eu hunain 
o gynaliadwyedd ac i gydblethu cynaliadwyedd 
drwy’r cwrs cyfan. 

Mwyafrif byd-eang
Dylid	cyflwyno	myfyrwyr	i	artistiaid/dylunwyr	ac	
ymarferwyr sy’n adlewyrchu’r mwyafrif byd-eang yn 
y celfyddydau. Gall hyn fod trwy gyfrwng gweithdai 
ac ymwneud â chymunedau.  

Mae mwyafrif byd-eang yn derm torfol sy’n annog 
pobl i feddwl amdanynt eu hunain fel rhan o’r 
mwyafrif byd-eang. Mae’n cyfeirio at bobl sy’n Ddu, 
Asiaidd, Brown, o dreftadaeth ddeuol, yn frodorol 
i dde y byd, a/neu sydd wedi’u labelu’n hiliol fel 
‘lleiafrifoedd	ethnig’.
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Adran 3 
Trosolwg o’r cymhwyster 
—
Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?  
Mae Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL mewn Celf a 
Dylunio wedi’i chreu ar gyfer myfyrwyr cyn-16 ac 
16-19	i’w	cefnogi	gyda’u	dysgu	yng	Nghyfnodau	
Allweddol 3 a 4 yn yr ysgol. Mae’r cymhwyster wedi’i 
dargedu at bobl ifanc sydd ag Anghenion Addysgol 
Arbennig ac Anableddau, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, neu sydd o gefndiroedd difreintiedig, 
i’w paratoi ar gyfer astudiaethau pellach, gwaith a 
bywyd fel oedolion.  

Mae’r	cymhwyster	yn	cynnig	cyfle	i	fyfyrwyr	
ddatblygu sgiliau personol a chyfathrebu ar eu 
taith greadigol trwy archwilio a darganfod. Anogir 
myfyrwyr i archwilio, datblygu a chymhwyso’r 
wybodaeth a’r sgiliau maent yn eu datblygu o 
ganlyniad i ymgymryd â’r cymhwyster hwn sy’n rhoi 
creadigrwydd wrth galon y daith ddysgu. Disgwylir y 
bydd myfyrwyr yn cael arweiniad neu oruchwyliaeth 
drwy gydol y cymhwyster. 

Nid	oes	unrhyw	ofynion	mynediad	ffurfiol	ar	gyfer	y	
cymhwyster hwn. Fodd bynnag, argymhellir y dylai 
fod gan fyfyrwyr ddiddordeb mewn archwilio’r byd 
Celf a Dylunio.

Beth mae’r cymhwyster hwn yn ei gwmpasu? 
Mae’r cymhwyster hwn yn defnyddio dulliau 
sefydledig o addysgu, dysgu ac asesu y profwyd eu 
bod yn apelio at fyfyrwyr sy’n ceisio astudiaethau 
ymarferol ar lefel mynediad. 

Amcanion y cymhwyster hwn yw galluogi myfyrwyr 
i:
	> archwilio	cyfleoedd	creadigol	i	ddatblygu	eu	
dealltwriaeth eu hunain o gelf a dylunio trwy 
gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau creadigol 
	> archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau celf a 
dylunio i ddatblygu canlyniadau creadigol 
	> meithrin eu sgiliau ymarferol a chydweithio a’u 
hannibyniaeth  
	> ymwneud â chelf a dylunio a/neu gymunedau 
celfyddydau creadigol, gan gynnwys ymweliadau 
a rhyngweithio ag artistiaid ac ymarferwyr lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol 
	> datblygu eu hyder i gyfathrebu trwy gyfrwng y 
celfyddydau a dylunio.  

Mae’r	cymhwyster	yn	cwmpasu	un	gydran,	a	gaiff	ei	
hasesu’n fewnol a’i safoni’n allanol. Rhoddir gradd 
Llwyddo neu Fethu ar ei gyfer.

Deilliannau asesu’r cymhwyster hwn yw galluogi 
myfyrwyr i:
	> ddefnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgareddau creadigol ym maes celf a dylunio 
	> defnyddio deunyddiau celf a dylunio i archwilio 
syniadau 
	> ymwneud a rhyngweithio â’r gymuned greadigol 
	> datblygu syniadau trwy gyfrwng gweithgareddau 
creadigol 
	> cynhyrchu deilliannau creadigol

Mae’r cymhwyster yn cynnwys y cydrannau 
canlynol:
	> Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu mewn Celf a 
Dylunio
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Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

‘Florabotanica’ gan Mounika Thambithurai 
Dyfarniad Lefel 1 UAL mewn Celf, Dylunio a’r Cyfryngau
© UAL Awarding Body

At beth allai’r cymhwyster hwn arwain? 
Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn 
symud ymlaen i unrhyw un o’r meysydd canlynol:
	> Tystysgrifau eraill ar Lefel 3 Mynediad mewn 
gwahanol feysydd pwnc, e.e. Tystysgrif Lefel 3 
Mynediad	UAL	yn	y	Celfyddydau	Perfformio
	> Dyfarniadau, Diplomâu neu Dystysgrifau Lefel 
1, e.e. Lefel 1 UAL mewn Celf, Dylunio a’r 
Cyfryngau neu Lefel 1 UAL mewn Cerddoriaeth 
a’r	Celfyddydau	Perfformio	a	Chynhyrchu	
	> TGAU mewn meysydd pwnc perthnasol eraill, e.e. 
TGAU Drama neu TGAU Celf a Dylunio.

Pa bynciau allai ategu’r cymhwyster hwn? 
Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i sefyll 
ochr yn ochr â phynciau creadigol eraill ar Lefel 3 
Mynediad a lefelau uwch fel:

	> Celf a Dylunio
	> Y Cyfryngau Creadigol
	> Ffilm	a	Theledu
	> Ffasiwn a Thecstilau
	> Graffeg
	> Cerddoriaeth a Chynhyrchu
	> Y	Celfyddydau	Perfformio
	> Addysg	Gorfforol
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Adran 4
Gofynion ar Ganolfannau 
—
4.1 Cymeradwyo  

Rhaid i ganolfannau newydd a’r canolfannau 
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,	dulliau	cyflwyno,	a	staff	
addysgu.  

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

4.2 Adnoddau  

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

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	
chyflwyno’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 rhaglenni 

Mae UAL Awarding Body yn cefnogi dulliau arloesol 
o	ddylunio	a	chyflwyno	rhaglenni	o	fewn	cyd-destun	
eang amcanion a deilliannau asesu’r cymhwyster.  

Ysgrifennwyd y cymhwyster hwn i gefnogi 
amrywiaeth o opsiynau ar gyfer addysgu, dysgu a 
chyflwyno	ac	felly	gellir	cyflwyno’r	cymhwyster	ar	
draws amrywiaeth o weithgareddau celf a dylunio.

Dylai canolfannau ganolbwyntio’r gweithgareddau 
cyflwyno	a’r	aseiniadau	ar	ddatblygiad	creadigol	
sy’n cefnogi dilyniant myfyrwyr unigol gyda’u sgiliau 
creadigol a chyfathrebu. 

Mae’r	ffocws	hwn	yn	rhoi	taith	ddysgu	i’r	unigolyn,	
sy’n	hyblyg	ac	yn	gynaliadwy	i’r	myfyriwr	gyflawni’r	
meini	prawf	asesu.	Caiff	y	gweithgareddau	celf	a	
dylunio y mae myfyrwyr yn ymgymryd â nhw eu 
dylunio gan y ganolfan, a gellir eu teilwra i anghenion 
unigolion neu grwpiau o fyfyrwyr. Dylai pob 
gweithgaredd adlewyrchu pwysigrwydd cyfathrebu 
fel rhan annatod o bob gweithgaredd celf a dylunio. 

Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth o 
ddeunyddiau	ategol,	gan	gynnwys	canllaw	cyflwyno	
i	helpu	canolfannau	i	gynllunio	eu	rhaglen	gyflwyno.			

4.5 Cynefino 
Rhaid	i	ganolfannau	gynefino	eu	myfyrwyr,	gan	
sicrhau:
	> y rhoddir llawlyfr cwrs neu drosolwg o’r cwrs, 
ac unrhyw ddeunyddiau atodol eraill i hwyluso 
dysgu	effeithiol.	Gall	hyn	fod	mewn	amrywiaeth	
o	fformatau,	gan	gynnwys	arwyddion,	symbolau,	
fideo	neu	ffotograffau	
	> 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 a 
safoni allanol  
	> y	caiff	rheoliadau	a	gweithdrefnau	iechyd	a	
diogelwch eu hegluro. 

Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio
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4.6 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	cyflawniad	hyd	at	y	lefel	
cyrhaeddiad sy’n angenrheidiol ar gyfer dyfarnu 
cymhwyster”.  

Mae 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 
priodol	arall	o	addysg	neu	hyfforddiant.	

Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

Celf a Dylunio 
Reading College 
© Liz Carrington
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‘Roots’ gan Gabriel Brimmer 
Diploma Lefel 1 mewn Celf, 
Dylunio a’r Cyfryngau 
© UAL Awarding Body
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Adran 5
Strwythur y cymhwyster
—
 
Mae Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL mewn 
Celf a Dylunio yn cynnwys un gydran sy’n 
cwmpasu’r holl ddeilliannau asesu. 

Er mwyn ennill Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL 
mewn Celf a Dylunio rhaid i fyfyrwyr ennill gradd 
Llwyddo o leiaf yn y gydran orfodol: 

 
Cyfanswm Amser y Cymhwyster ar gyfer Tystysgrif 
Lefel 3 Mynediad mewn Celf a Dylunio yw 120 awr.  

Oherwydd lefel y gwaith mae’r cymhwyster yn ei 
ofyn gan fyfyrwyr, ac am mai cymhwyster paratoi 
ydyw o ran ei natur, nid yw UAL Awarding Body 
wedi gosod unrhyw oriau dysgu annibynnol ar gyfer 
y	cymhwyster	hwn,	yn	unol	â’r	diffiniad	o	CAC	yn	
Adran 4.6. 

Teitl y Gydran CAC ODA Rheoli Asesiadau
Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu mewn Celf a Dylunio 120 120 Asesu Mewnol
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Adran 6
Manylion y gydran
—
Mae’r	adran	hon	yn	rhoi	manylion	am	fformat	y	
gydran: 

Teitl y gydran
Crynodeb byr o gynnwys y gydran. 

Oriau Dysgu Dan Arweiniad (ODA)
Yn cynrychioli’r amser y mae myfyrwyr yn cael eu 
haddysgu neu eu cyfarwyddo gan – 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 y cymhwyster
Crynodeb i’r darllenydd o gynnwys y gydran.

Deilliannau asesu
Y	nodau	asesu	cyffredinol	ar	gyfer	y	gydran.

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

Cynnwys 
Yn nodi’r cynnwys addysgu hanfodol ar gyfer y 
gydran.	Mae	unrhyw	beth	sy’n	dilyn	‘e.e.’	yn	
esboniadol	ac	yn	rhoi	enghraifft	o’r	hyn	y	gellid	ei	
gynnwys	wrth	addysgu	cynnwys	y	gydran.	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.

Disgrifyddion Llwyddo
Mae’r rhain yn rhoi arweiniad ar y meini prawf asesu 
er mwyn pennu’r graddau ar gyfer cydran.

Gofynion tystiolaeth
Yn	cynrychioli’r	ffyrdd	priodol	i	fyfyrwyr	ddangos	
tystiolaeth	eu	bod	wedi	cyflawni’r	deilliannau	asesu	
a’r meini prawf asesu.
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Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

Lefel Mynediad 3 
Oriau Dysgu Dan Arweiniad 120 
Credydau 12 
Asesiad Wedi’i asesu’n fewnol a’i ddilysu’n fewnol 
Gradd Llwyddo / Methu 
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. 
Rhaid	i	ganolfannau	sicrhau	bod	mynediad	priodol	i	stiwdio	gyffredinol	
bwrpasol	a	darpariaeth	ddigonol	o	gyfleusterau	hyblyg	neu	fynediad	
agored mewn meysydd mwy arbenigol.
Rhaid i ganolfannau hefyd ddarparu lefel briodol o hygyrchedd fel y gall 
pob	myfyriwr	elwa	ar	y	cyfleoedd	dysgu	mor	llawn	â	phosibl.

Cydran 1: Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu mewn Celf a Dylunio
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Deilliant Asesu 
Ar ôl cwblhau’r gydran 
hon yn llwyddiannus, bydd 
y myfyriwr yn gallu:

Maen Prawf Asesu 
Ar ôl cwblhau’r gydran hon yn llwyddiannus, mae’r myfyriwr yn gallu:

DA1 
Defnyddio sgiliau 
cyfathrebu i gefnogi 
gweithgareddau 
creadigol ym maes celf 
a dylunio

1.1	 Nodi	sgiliau	cyfathrebu	i	gefnogi	gweithgareddau	creadigol
1.2  Defnyddio amrywiaeth o wahanol sgiliau cyfathrebu i gefnogi 

gweithgareddau creadigol

DA2 
Defnyddio deunyddiau 
celf a dylunio i 
archwilio syniadau

2.1	 Nodi	deunyddiau	celf	a	dylunio	sy’n	cefnogi	gweithgareddau	creadigol	
2.2  Defnyddio amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau celf a dylunio i 

archwilio syniadau i gefnogi gweithgareddau creadigol

DA3 
Ymwneud a 
rhyngweithio â’r 
gymuned greadigol

3.1  Ymchwilio i weithgareddau amrywiaeth o wahanol gymunedau 
creadigol

3.2  Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ymwneud a rhyngweithio â’r gymuned 
greadigol

3.3  Dogfennu gweithgareddau ar gyfer ymwneud â’r gymuned greadigol
DA4 
Datblygu syniadau 
trwy gyfrwng 
gweithgareddau 
creadigol

4.1  Dewis deunyddiau i ddatblygu syniadau
4.2  Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ddatblygu syniadau 
4.3	 	Defnyddio	profiad	o’r	gymuned	greadigol	i	ddatblygu	syniadau
4.4  Dogfennu syniadau creadigol

DA5 
Cynhyrchu 
canlyniad(au) creadigol

5.1  Defnyddio syniadau a sgiliau cyfathrebu i gynhyrchu canlyniad 
creadigol

5.2  Defnyddio deunyddiau celf a dylunio i gynhyrchu canlyniad(au) 
creadigol 

5.3  Dogfennu canlyniad(au) creadigol

Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio
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Diffiniadau a Chwmpasau

Cyfathrebu mewn celf a dylunio:
	> Cynhyrchu a chofnodi syniadau trwy gyfrwng 
gwaith ymarferol ac ysgrifenedig 
	> Llafar: enwi, dwyn i gof, trafod  
	> Ysgrifenedig: rhestr, map meddwl, diagram 
corryn 
	> Gweledol: lluniadau, diagramau, siartiau

Cyfeirio cyd-destunol:
	> Cynnwys	enghreifftiau	byd-eang	o	ymarferwyr	
creadigol, diwylliannau a gwareiddiadau a 
defnyddio hynny i ddylanwadu ar syniadau a 
chanlyniadau celf a dylunio 

Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

Stormont House 
© UAL Awarding Body

Sylwch: dim ond fel man cychwyn wrth baratoi myfyrwyr i fodloni’r Deilliannau Asesu a’r Meini Prawf Asesu 
y	dylid	defnyddio’r	diffiniadau	a’r	cwmpasau	hyn.	Rydym	yn	eich	annog	i	archwilio’r	termau	ymhellach	gan	
ddefnyddio	ffynonellau	eraill.
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Cymuned greadigol:  
	> Grŵp o bobl sydd â diddordeb mewn 
gweithgareddau creadigol neu grŵp o 
ymarferwyr creadigol  
	> Cymryd rhan mewn sesiynau neu weithdai 
creadigol gyda phobl o’r un anian 
	> Ymwneud â chanolfan, hỳb neu amgylchedd 
creadigol, e.e. oriel, amgueddfa neu ofod 
cymunedol 
	> Cyrchu amgylcheddau dysgu ar-lein/digidol 
celfyddydol

Canlyniad creadigol:
	> Gall canlyniad creadigol fod yn benllanw 
(canlyniad terfynol) proses greadigol neu gall 
fod y dystiolaeth a gynhyrchir gan y myfyriwr yn 
ystod y broses greadigol sy’n arddangos sgiliau, 
deunyddiau a syniadau.

Syniadau creadigol:
	> Syniad sy’n dangos dychymyg ac arloesedd  
	> Canlyniad sy’n mynegi defnydd a/neu 
gymhwysiad creadigol o ddeunyddiau, technegau 
a phrosesau  

Ymarfer creadigol:
	> Meithrin amgylchedd creadigol trwy gyfrwng 
cyfleoedd	i	ddefnyddio	cyfleusterau,	gweithdai,	
mannau creadigol 
	> Archwilio prosesau a gweithgareddau creadigol 
	> Anogaeth i ddefnyddio’r dychymyg i ddatblygu 
syniadau creadigol  
	> Datblygu meddylfryd chwilfrydig 

Mwyafrif byd-eang:
	> Mae mwyafrif byd-eang yn derm torfol sy’n annog 
pobl i feddwl amdanynt eu hunain fel rhan o’r 
mwyafrif byd-eang. Mae’n cyfeirio at bobl sy’n 
Ddu, Asiaidd, Brown, o dreftadaeth ddeuol, yn 
frodorol i dde’r byd, a/neu sydd wedi’u labelu’n 
hiliol	fel	‘lleiafrifoedd	ethnig’.	
	> Archwilio amrywiaeth o wahanol ymarferwyr, 
diwylliannau, gwaith, themâu, ysbrydoliaeth

Marcio: 
	> Y weithred o wneud marc mynegiannol ar 
arwyneb gyda’r bwriad o fod yn greadigol neu 
arwain at ganlyniad creadigol  
	> Gellir marcio trwy gyfrwng y weithred faterol o 
newid arwyneb deunydd, e.e. paent ar gynfas, 
pensil ar bapur, teclyn paent digidol ar sgrin 

Cynaliadwyedd a gweithgareddau creadigol:
	> Cynaliadwyedd yw’r syniad y dylid cynhyrchu 
nwyddau	a	gwasanaethau	mewn	ffyrdd	nad	
ydynt yn defnyddio adnoddau na ellir eu disodli ac 
nad ydynt yn niweidio’r amgylchedd. 
	> Datblygu gwybodaeth am sut mae arferion 
cynaliadwy yn dylanwadu ar ymarferwyr 
	> Defnyddio deunyddiau a/neu brosesau creadigol i 
gyfleu	negeseuon	am	gynaliadwyedd		
	> Archwilio ail-bwrpasu adnoddau yn ystod y 
broses greadigol 
	> Annog cyfrifoldeb cymdeithasol amgylcheddol  

Dyddiadur gweledol:
	> Llyfr	lloffion	o	syniadau	a	chanlyniadau,	maint	A4-
A3  
	> Delweddau	neu	ffotograffau	a	allai	gynnwys	
disgrifiadau	
	> Recordiadau	digidol	(fideo	a/neu	sain)	o	
weithgareddau creadigol

Nodwch	mai	awgrymiadau	yn	unig	yw’r	rhain	ac	
nad	yw	hon	yn	rhestr	gyflawn	o	fformatau	y	gellir	eu	
defnyddio.

Iaith weledol:
	> Defnyddio	elfennau	ffurfiol	i	gyfleu	syniad,	e.e.
- lliw
-	ffurf
- llinell
- siâp
- gwead

Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio
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Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

Cynnwys
DA1  
Defnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgareddau creadigol ym maes celf a 
dylunio
	> Sut i adnabod amrywiaeth o dechnegau 
cyfathrebu a ddefnyddir ym maes y celfyddydau a 
dylunio, e.e.  
	– cydweithredol
	– unigol
	– gwrando
	– di-eiriau
	– geiriol
	– gweledol
	– ysgrifenedig

	> Cyflwyniad	i	amrywiaeth	o	ffurfiau	cyfathrebu	a	
ddefnyddir ym maes celf a dylunio
	> Cyflwyniad	i	iaith	weledol	sylfaenol	mewn	ymarfer	
creadigol, e.e.
	– cerameg
	– collage
	– lluniadu
	–	graffeg
	– darlunio
	– gwneud modelau 
	– peintio 
	–	ffotograffiaeth
	–	cerfluniaeth
	– cyfryngau seiliedig ar amser

	> Sut i ddefnyddio iaith weledol i feithrin 
hyder a dealltwriaeth o bwrpas ac i gefnogi 
gweithgareddau	creadigol,	e.e.	i	gyfleu	syniadau	
ac ystyr (ar gyfer cynulleidfa)
	> Sut	i	ddefnyddio	amrywiaeth	o	ffurfiau	cyfathrebu	
i feithrin hyder mewn sgiliau cyfathrebu mewn 
gweithgareddau creadigol
	> Cyflwyniad	i	ddefnyddio	dyddiadur	gweledol	i	
archwilio a dogfennu syniadau

DA2 
Defnyddio deunyddiau celf a dylunio i 
archwilio syniadau 
	> Sut mae prosesu synhwyraidd neu archwilio 
priodweddau defnyddiau celf a dylunio yn galluogi 
archwilio syniadau, e.e. 
	– lliw
	– enw
	– siâp
	– sain
	– gwead

	> Cynhyrchu syniadau yn seiliedig ar ystod benodol 
o ysgogiadau, e.e. 
	– delwedd
	– pwnc
	– testun ysgrifenedig 
	– thema
	– topig

	> Archwilio gweithgareddau marcio gan ddefnyddio 
gwahanol	offer	celf	a	dylunio	i	gynhyrchu	
syniadau, e.e. 
	– siarcol
	– clai
	– paent
	– ysgrifbin
	– pensil
	– trin tecstilau/defnyddiau

	> Archwilio sut gellir defnyddio deunyddiau at 
ddiben cynaliadwy mewn gweithgareddau celf a 
dylunio, e.e. ailgylchu, uwchgylchu
	> Sut mae gwahanol ddeunyddiau celf a dylunio yn 
cael eu defnyddio gan ymarferwyr
	> Annog arferion gweithio diogel gydag amrywiaeth 
o ddeunyddiau celf a dylunio
	> Arddangosiad	o	arbrofi	a	chynhyrchu	syniadau	
gyda deunyddiau celf a dylunio trwy gyfrwng 
dyddiadur gweledol 
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DA3 
Ymwneud a rhyngweithio â’r gymuned 
greadigol
	> Adnabod gwahanol gymunedau creadigol, gan 
gynnwys cyfeiriadau cyd-destunol gwahanol 
	> Ymwneud a rhyngweithio o fewn amgylchedd 
creadigol, e.e. ystafell ddosbarth, cyfoedion, 
stiwdio gelf, gweithdai celf a dylunio, oriel gelf 
	> Archwilio a rhyngweithio â chymunedau 
creadigol, e.e. orielau celf, grwpiau cymunedol, 
grwpiau cymunedol ar-lein, artistiaid a/neu 
ddylunwyr, ymwelwyr / arbenigwyr allanol o’r 
diwydiant
	> Archwilio cymunedau lleol, digwyddiadau 
cenedlaethol, cystadlaethau, ymwelwyr / 
arbenigwyr allanol o’r diwydiant
	> Mynd ar ymweliadau addysgol â chymunedau 
creadigol ac ymgysylltu â nhw, e.e. theatrau, 
cyngherddau, stand-yp, orielau celf, 
amgueddfeydd, grwpiau cymunedol creadigol 
lleol, grwpiau cymunedol ar-lein, dramâu neu 
ddigwyddiadau rhithwir 
	> Archwilio	cyfleoedd	ar	gyfer	mentergarwch,	
ymgysylltu	a	rhyngweithio,	e.e.	cyfleoedd	mewnol	
neu allanol  
	> Dogfennu’r gwaith o archwilio a rhyngweithio 
â’r gymuned greadigol trwy gyfrwng dyddiadur 
gweledol 

DA4  
Datblygu syniadau trwy gyfrwng 
gweithgareddau creadigol
	> Defnyddio deunyddiau celf a dylunio i ddatblygu 
syniadau creadigol 
	> Defnyddio syniadau, deunyddiau celf a dylunio a 
chyfathrebu i ddatblygu canlyniad(au) gweledol
	> Cynhyrchu canlyniadau gweledol sy’n gofyn am 
rywfaint o gymhwyso creadigol dilyniannol, e.e. 
archwilio, datblygu a chymhwyso 
	> Archwilio cymhwysiad dilyniannol o brosesau 
a	thechnegau	creadigol	i	gyflawni	canlyniadau	
gweledol

	> Ymarfer sgiliau creadigol, e.e. lluniadu, paentio, 
printio,	cerflunio,	pwytho	
	> Ailadrodd cymwysiadau creadigol er mwyn 
ehangu syniadau a meithrin hyder
	> Meithrin hyder wrth ddatblygu sgiliau creadigol 
wrth baratoi ar gyfer dilyniant
	> Dogfennu sgiliau creadigol trwy gyfrwng 
amrywiaeth	o	fformatau,	e.e.	dyddiadur	gweledol
	> Datblygu annibyniaeth o ran meddwl a gwneud 
	> Datblygu gwaith unigol, cydweithredol neu waith 
tîm

DA5 
Cynhyrchu canlyniad(au) creadigol 
	> Detholiad o ddeunyddiau, technegau a phrosesau 
celf	a	dylunio	priodol	i	gyfleu	syniadau	
	> Defnyddio sgiliau cyfathrebu a sgiliau celf a 
dylunio i gyfathrebu syniadau creadigol  
	> Defnyddio deunyddiau, technegau a phrosesau 
celf a dylunio i gynhyrchu canlyniadau creadigol 
	> Cymhwyso sgiliau creadigol gan ddefnyddio 
amrywiaeth o weithgareddau, deunyddiau a 
thechnegau. 
	> Dogfennu canlyniadau creadigol trwy gyfrwng 
amrywiaeth	o	fformatau,	e.e.	testun,	delweddau,	
recordiadau	digidol	(sain	a/neu	fideo)

Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio
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Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

Deilliant Asesu 
Ar ôl cwblhau’r gydran hon yn 
llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn 
gallu:

Maen Prawf Asesu 
Ar ôl cwblhau’r gydran hon yn llwyddiannus, mae’r 
myfyriwr yn gallu:

Methu 
Mae gwaith y myfyrwyr yn dangos:

Llwyddo 
Mae gwaith y myfyrwyr yn dangos:

DA1  
Defnyddio sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgareddau creadigol ym maes celf a 
dylunio

1.1	Nodi	sgiliau	cyfathrebu	i	gefnogi	gweithgareddau	creadigol	 
1.2 Defnyddio amrywiaeth o wahanol sgiliau cyfathrebu i gefnogi 
gweithgareddau creadigol

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o nodi sgiliau cyfathrebu i 
gefnogi gweithgareddau creadigol yn y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o wahanol sgiliau 
cyfathrebu yn cael eu defnyddio i gefnogi gweithgareddau 
creadigol yn y dyddiadur gweledol.

y gallu i nodi sgiliau cyfathrebu i gefnogi gweithgareddau 
creadigol yn y dyddiadur gweledol. 

tystiolaeth o wahanol fathau o sgiliau cyfathrebu yn cael 
eu defnyddio i gefnogi gweithgareddau creadigol yn y 
dyddiadur gweledol. 

DA2  
Defnyddio deunyddiau celf a dylunio i archwilio 
syniadau

2.1	Nodi	deunyddiau	celf	a	dylunio	sy’n	cefnogi	gweithgareddau	creadigol	 
2.2 Defnyddio amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau celf a dylunio i archwilio 
syniadau i gefnogi gweithgareddau creadigol

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o nodi deunyddiau celf a 
dylunio yn y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ddefnyddio gwahanol 
ddeunyddiau celf a dylunio i archwilio eu syniadau eu hunain yn y 
dyddiadur gweledol.

y gallu i nodi gwahanol fathau o ddeunyddiau celf a dylunio 
yn y dyddiadur gweledol. 

y gallu i ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau celf a dylunio i 
archwilio eu syniadau eu hunain yn y dyddiadur gweledol. 

DA3  
Ymwneud a rhyngweithio â’r gymuned 
greadigol

3.1 Ymchwilio i weithgareddau amrywiaeth o wahanol gymunedau creadigol  
3.2 Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ymwneud a rhyngweithio â’r gymuned 
greadigol  
3.3 Dogfennu gweithgareddau ar gyfer ymwneud â’r gymuned greadigol

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ymchwilio i 
weithgareddau amrywiaeth o wahanol gymunedau creadigol yn 
y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ddefnyddio sgiliau 
cyfathrebu i ymwneud a rhyngweithio â chymunedau creadigol 
yn y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ymwneud â chymunedau 
creadigol yn cael ei dogfennu yn y dyddiadur gweledol.

tystiolaeth o ymchwilio i wahanol gymunedau creadigol yn 
y dyddiadur gweledol.  

tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau cyfathrebu i ymwneud 
a rhyngweithio â chymuned greadigol yn y dyddiadur 
gweledol.  

tystiolaeth o ymwneud â chymuned greadigol yn cael ei 
dogfennu yn y dyddiadur gweledol.

DA4  
Datblygu syniadau trwy gyfrwng 
gweithgareddau creadigol

4.1 Dewis deunyddiau i ddatblygu syniadau  
4.2 Defnyddio sgiliau cyfathrebu i ddatblygu syniadau  
4.3	Defnyddio	profiad	o’r	gymuned	greadigol	i	ddatblygu	syniadau	 
4.4 Dogfennu syniadau creadigol

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ddewis deunyddiau i 
ddatblygu syniadau yn y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ddefnyddio sgiliau 
cyfathrebu i ddatblygu syniadau yn y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, bod y gymuned greadigol 
wedi dylanwadu ar eu syniadau eu hunain yn y dyddiadur 
gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o syniadau creadigol yn 
cael eu dogfennu yn y dyddiadur gweledol

y gallu i ddewis deunyddiau priodol i ddatblygu syniadau 
yn y dyddiadur gweledol.  

tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau cyfathrebu i ddatblygu eu 
syniadau eu hunain yn y dyddiadur gweledol.

tystiolaeth bod eu syniadau eu hunain wedi cael eu 
dylanwadu	gan	eu	profiad	gyda’r	gymuned	greadigol	yn	y	
dyddiadur gweledol.

tystiolaeth o syniadau creadigol yn cael ei dogfennu yn y 
dyddiadur gweledol

DA5  
Cynhyrchu canlyniad(au) creadigol

5.1 Defnyddio syniadau a sgiliau cyfathrebu i gynhyrchu canlyniad creadigol  
5.2 Defnyddio deunyddiau celf a dylunio i gynhyrchu canlyniad(au) creadigol  
5.3 Dogfennu canlyniad(au) creadigol

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o ddefnyddio syniadau, 
cyfathrebu a sgiliau a deunyddiau celf a dylunio i gynhyrchu 
canlyniad(au) creadigol yn y dyddiadur gweledol.

ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, o’u canlyniad(au) creadigol 
eu hunain yn cael ei dogfennu yn y dyddiadur gweledol.

defnyddio syniadau, gwahanol sgiliau cyfathrebu, a 
sgiliau a deunyddiau celf a dylunio priodol i gynhyrchu 
canlyniad(au) creadigol yn y dyddiadur gweledol.

tystiolaeth o’u canlyniad(au) creadigol eu hunain yn cael ei 
dogfennu yn y dyddiadur gweledol. 

Disgrifyddion Llwyddo a Methu
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Adran 7
Asesu
—
7.1 Sut mae’r cymhwyster hwn yn 
cael ei asesu? 

Caiff	y	cymhwyster	hwn	ei	osod	a’i	asesu’n	fewnol	
a’i safoni’n allanol gan UAL Awarding Body. Rhaid i 
fyfyrwyr	gyflawni’r	asesiadau	a	nodir	yn	y	tabl	isod.	

Teitl y Gydran Dulliau asesu Rheoli'r Asesiad
Sgiliau Creadigol a Chyfathrebu 
mewn Celf a Dylunio 

Aseiniad wedi’i osod yn 
fewnol
Yn arddangos gallu myfyrwyr i 
gyflawni’r	holl	feini	prawf	asesu

Wedi’i osod yn fewnol, ei raddio’n fewnol 
ac yn destun dilysu mewnol a safoni 
allanol gan UAL Awarding Body

Stormont_House  
© UAL Awarding Body
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Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL  
mewn Celf a Dylunio

7.2 Gofynion asesu a thystiolaeth 
Rhaid i fyfyrwyr gynhyrchu dyddiadur gweledol fel 
tystiolaeth	i’w	chyflwyno.	Mae’r	dyddiadur	gweledol	
yn rhan annatod o’r cymhwyster hwn.  
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’r	cymhwyster	hwn	ar	sail	
eu gallu i fodloni’r deilliannau asesu.

7.2.1 Portffolio tystiolaeth
Bydd y myfyriwr yn defnyddio dyddiadur gweledol i 
gofnodi, archwilio a mynegi ei syniadau creadigol yn 
bersonol. Diben y dyddiadur gweledol yw i fyfyrwyr 
ddogfennu cofnod clir o’r holl waith a wnaed yn 
ystod	y	flwyddyn,	a	bydd	yn	galluogi	tiwtoriaid	i	
werthuso sgiliau a dealltwriaeth myfyrwyr wrth 
iddynt ddatblygu. Mae’n caniatáu dogfennu’r holl 
weithgareddau’n rheolaidd, gan gynnwys y tu mewn 
a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth/stiwdio, ayb. 
Gall	staff,	cynorthwywyr	cymorth	dysgu,	rhieni	a/
neu ofalwyr i gyd weld dilyniant y myfyriwr mewn 
amrantiad. Mae’n gymorth gweledol hygyrch 
lle bydd myfyrwyr yn teimlo’n hyderus i fynegi 
eu meddyliau a’u syniadau’n agored, a gellir ei 
bersonoli i ddod yn rhan o’u bywyd bob dydd. Gellir 
ei ddefnyddio ar draws disgyblaethau ac mewn 
unrhyw amgylchedd. 
Bydd y dyddiadur gweledol yn galluogi asesu i 
ddangos	dilyniant	clir	trwy	gydol	y	flwyddyn,	ac	
yn caniatáu i’r myfyrwyr weld drostynt eu hunain 
eu datblygiad a’u gwelliant parhaus. Mae’n 
caniatáu i gasgliad o lwyddiannau, damweiniau a 
chamgymeriadau i ddogfennu taith ddysgu pob 
myfyriwr yn glir. Bydd y dyddiadur terfynol yn 
catalogio taith y myfyriwr yn glir o greu, gwella, deall 
a dysgu.  

Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth y myfyrwyr yn 
erbyn y meini prawf asesu er mwyn dyfarnu gradd 
Llwyddo neu Fethu: 
	> Er mwyn ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni’r	holl	feini	prawf	asesu	ar	gyfer	gradd	
Llwyddo. 

Bydd	myfyrwyr	sy’n	cyflwyno	tystiolaeth	sy’n	methu	
â bodloni’r meini prawf ar gyfer Llwyddo yn cael 
eu	cyfeirio.	Yna	bydd	ganddynt	un	cyfle	i	gywiro’r	
cyfeiriad	drwy	gyflwyno	tystiolaeth	ychwanegol	o	
fewn amserlen y cytunir arni gan y ganolfan. 

7.2.2 Asesu mewnol 
Caiff	yr	aseiniad	ei	osod	a’i	farcio’n	fewnol	gan	y	
ganolfan a’i safoni’n allanol gan UAL Awarding Body. 
Dylai’r aseiniad ofyn i fyfyrwyr dynnu ar amrywiaeth 
o sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd drwy gydol 
y cymhwyster. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r aseiniad 
gosod ar ddiwedd eu rhaglen ddysgu, ar ôl iddynt 
lwyddo	yn	y	portffolio	o	asesiadau	tystiolaeth.	
Wrth ddatblygu’r aseiniad hwn, rhaid i ganolfannau 
sicrhau	eu	bod	yn	darparu	cyfleoedd	priodol	i	
fyfyrwyr gynhyrchu’r dystiolaeth sydd ei hangen i 
fodloni’r holl ddeilliannau asesu. 
Rhaid i aseswyr farnu tystiolaeth y myfyrwyr a 
dyfarnu graddau Llwyddo neu Fethu. 
Os bydd myfyrwyr wedi’u cyfeirio, rhaid i’r ganolfan 
roi gwybod i’r myfyrwyr am y canlyniad(au) asesu 
y maent wedi methu â rhoi tystiolaeth ar eu cyfer 
a	sicrhau	eu	bod	yn	cael	cyfle	i	weithio	tuag	at	
gyflawni’r	canlyniadau	hynny	o	fewn	amserlen	
addas.
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Adran 8
Dyfarnu’r radd derfynol
—
Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL 
mewn Celf a Dylunio.
Rhoddir gradd Llwyddo neu Fethu ar gyfer 
Tystysgrif Lefel 3 Mynediad UAL mewn Celf a 
Dylunio. 
Rhaid i ganolfannau asesu a dyfarnu gradd 
cymhwyster myfyriwr gan ddefnyddio’r meini prawf 
asesu a’r disgrifyddion llwyddo. 
Bydd myfyrwyr yn cael un o’r graddau canlynol: 

Llwyddo (Ll) 

Er mwyn ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyrwyr 
gyflawni’r	holl	ddeilliannau	asesu	hyd	at	safon	
Llwyddo.

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.

Bydd myfyrwyr nad ydynt yn bodloni’r holl feini 
prawf	ar	gyfer	Llwyddo	yn	cael	un	cyfle	i	gywiro’r	
cyfeiriad. Bydd cyfeiriadau sy’n cael eu cywiro’n 
llwyddiannus yn cael gradd Llwyddo. Lle bo modd, 
dylid cywiro cyfeiriadau cyn safoni’n allanol. Bydd 
myfyrwyr sydd, ar ôl cael eu cyfeirio, yn dal i fethu 
â bodloni’r holl feini prawf ar gyfer Llwyddo, yn cael 
gradd Methu.

Mae’r disgrifyddion ar gyfer Llwyddo a Methu ar 
gael yn Adran 6 y fanyleb hon. 

Mona De Lucas, 
Leeds Arts University, 
Sylfaen Celf a DylunioStormont House 

© Dario Ciancolini
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Adran 9
Sicrhau Ansawdd
—
9.1 Dilysu mewnol 
Dilysu mewnol yw’r broses lle mae canolfan yn 
pennu bod safonau a chysondeb penderfyniadau 
asesu yn gymaradwy 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 o waith sy’n 
cael ei asesu a’i ddilysu’n fewnol. Mae safoni allanol 
yn digwydd cyn i UAL Awarding Body ddyfarnu’r 
graddau. 
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 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	o	leiaf	er	mwyn	
sicrhau bod penderfyniadau asesu yn gydnaws â’r 
safon ofynnol. 

9.3 Addasiadau Rhesymol ac 
Ystyriaeth Arbennig
Mae UAL Awarding Body wedi cyhoeddi trefniadau 
ar gyfer Addasiadau Rhesymol ac Ystyriaeth 
Arbennig i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â’i gymwysterau, 
pan fo'u hangen.
Mae gwybodaeth am Addasiadau Rhesymol ac 
Ystyriaeth Arbennig a sut i wneud cais amdanynt 
i’w gweld ar y dudalen Polisïau a Gweithdrefnau ar 
wefan UAL.
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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 holl 
unedau’r cymhwyster.

Canllawiau cyflwyno
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth 
ymarferol	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

Adnoddau cyflwyno
Gellir defnyddio’r adnoddau defnyddiol hyn 
i	gynllunio	a	chefnogi’r	gwaith	o	gyflwyno	
cymhwyster. Mae UAL Awarding Body yn darparu’r 
adnoddau canlynol:
	> Templed cynnig prosiect
	> Pecyn sgiliau astudio i fyfyrwyr
	> Canllawiau	portffolio	digidol	

Hyfforddiant i ganolfannau
Mae UAL Awarding Body yn darparu amrywiaeth 
o	weithgareddau	hyfforddi	a	datblygu	drwy	gydol	
y	flwyddyn	i	gefnogi	canolfannau	i	gyflwyno	ein	
cymwysterau. 

Mae’r rhain yn cynnwys:

Digwyddiadau 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	flaenorol.

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 gwybod 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: 23/08/22 
Fersiwn 1

arts.ac.uk/awarding 
 
 
 
University of the Arts London sydd â’r 
hawlfraint i’r holl ddelweddau oni nodir yn 
wahanol 

Reading College of Art and Design.  
Ffotograffydd: Liz Carrington

https://www.arts.ac.uk/partnerships/ual-awarding-body/training-and-events
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