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Perfformio Cerddorfaol 1 
Modiwl Craidd ar gyfer PGDip a MMus 
Credydau: 40 
Asesiad: Dau Berfformiad (60%), Asesiad Ymarferol (40%) 
 



yfranogi drwy 
gael lle ar gynlluniau lleoliad proffesiynol Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a/neu 
WNO. Bydd hyn yn rhoi cyd-destun artistig ac o ran y diwydiant i rihyrsal cerddorfaol a 
chyfleoedd i berfformio yng Ngherddorfeydd Siambr a Symffoni CBCDC. Cefnogir 
hyfforddiant Prif Astudiaeth gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau eraill lle caiff y grefft o 
berfformio ei hymarfer ac yna myfyrio arni. 
 
Perfformio Cerddorfaol 2 
Modiwl Craidd ar gyfer PGDip a MMus 
Credydau: 40 
Asesiad: Dau Berfformiad (50%), Clyweliad Cerddorfaol (50%) 
 

perfformiad cerddorfaol ar lefel uwch. Ceir profiad pellach o chwarae mewn amgylchedd 

proffesiynol Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a/neu WNO. Bydd hyn yn rhoi cyd-
destun artistig ac o ran y diwydiant i rihyrsal cerddorfaol a chyfleoedd i berfformio yng 
Ngherddorfeydd Siambr a Symffoni CBCDC. Cefnogir hyfforddiant Prif Astudiaeth gydag 
amrywiaeth o ddosbarthiadau eraill lle caiff y grefft o berfformio ei hymarfer ac yna 
myfyrio arni. Ategir hyfforddiant Prif Astudiaeth a mentora proffesiynol gan 

dosbarthiadau ychwanegol mewn techneg clyweliad cerddorfaol yn rhoi profiad 
 

 
Y Cerddor Proffesiynol    
Modiwl Craidd ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Portffolio o waith datblygu gyrfa (50%); Prosiect Unigol (50%) 
 

gyrfaoedd ym maes cerddoriaeth, gan greu gweithwyr proffesiynol cyflawn a gwybodus. 

datblygiad gyrfa. Er mwyn cefnogi hyn, archwilir cyfathrebu a rhwydweithio fel cerddor 
proffesiynol 
Trafodir elfennau o ddeunydd hyrwyddo, yn cynnwys defnydd priodol o dechnoleg a 
chyfryngau. Mae dosbarthiadau eraill yn ymwneud â datblygu dealltwriaeth uwch o hyd a 
lled y dull sydd ei angen i gyflwyno eich hun (a phrosiectau) mewn amgylchedd 

cynnal gyrfa, archwilir materion yn ymwneud ag iechyd a lles ar gyfer cerddorion, yn 
cynnwys pynciau megis atal a  
 
Gan adeiladu ar y gwaith gwerthuso a strategol a wneir ar gyfer y Portffolio, bydd 
myfyrwyr yn cynllunio eu prosiect entrepreneuraidd eu hunain, gan naill ai weithio ar eu 

gyfer eu gyrfa yn y dyfodol neu er mwyn llenwi bylchau a ganfuwyd mewn 

ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, trefnu a chynnal perfform

ddiwedd Tymor y Gwanwyn. 
 
Agweddau ar Perfformiad Cydweithredol 
Modiwl Craidd ar gyfer MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Beirniadaeth Ysgrifenedig (50%); Cyflwyniad (50%) 
  



Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth a mewnwelediad uwch i gerddorion cerddorfaol 
ac arweinwyr i elfennau corfforol, meddyliol ac emosiynol perfformiad cydweithredol, o 
ran paratoi a chyflwyno. Drwy gyfres o seminarau a gweithdai, by

archwilio meysydd megis arweinyddiaeth, gwaith tîm, gwytnwch, technegau rihyrsio 
-destun ehangach y 

beirniadaeth ysgrifenedig. Byddant hefyd yn rhoi cyflwyniad a fydd yn rhoi trosolwg o, ac 
yn myfyrio ar, eu datblygiad personol ar draws y modiwl hwn. 
 
Myfyrio ar Berfformiad        
Modiwl Craidd ar gyfer MMus    
Credydau: 40 
Asesiad: Portffolio o Adolygiadau (50%) a dewis o gyflwyniad 20-30 munud (50%) 
 

chyfathrebu, o ran perfformiadau y bydd pob myfyriwr yn dod ar eu traws a hefyd eu 
perfformiadau eu hunain. Asesir y sgiliau hyn drwy bortffolio o adolygiadau. Archwilir a 
chyflwynir uwch sgiliau beirniadol ac ymchwil yn ymwneud ag elfen allweddol o 

io 
-ddatganiad, Perfformiad â 

darluniau, Sgwrs TED, Darlith Safbwynt a Sgwrs Cyn Perfformiad. Unwaith y bydd opsiwn 
riodol 

 
 
Prosiect Ymchwil        
Modiwl Craidd ar gyfer MMus    
Credydau: 40 
Asesiad: Asesir y modiwl hwn drwy un elfen 

- Traethawd hir (100%) 
- Argraffiad ysgolheigaidd darn sylweddol o waith a baratowyd ac a 

olygwyd gan y myfyriwr, gyda sylwebaeth feirniadol lawn (100%) 
- 

phrosiect arbenigol, seiliedig ar ymchwil (100%) 
- 

chyflwyniad 15 munud gerbron panel (40%) 
 

 

gweithdai cychwynnol mewn uwch fethodoleg ymchwil gan diwtorialau unigol a 

gyda thîm addysgu cymeradwyedig; yna pennir tiwtoriaid unigol a llunnir amserlen ar 
gyfer sesiynau goruchwylio. Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno adroddiadau ar eu cynnydd 
mewn seminarau ymchwil ôl-radd dynodedig. 
 
Uwch Sgiliau Addysgu     
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Viva Voce (60%) a naill ai Traethawd (40%) neu Adnodd Addysgu Ar-lein 
Sylweddol 
 

 addysgu offerynnau, lleisiau a/neu gyfansoddi. Drwy 

 sydd ag anghenion unigryw ac unigol. Bydd y meysydd yr 



gyfer dewis deunyddiau addysgu, cwmpasu anghenion technegol a cherddorol, 
strategaeth yn cynnwys trefn a strwythur gwersi a sesiynau ymarfer, a datblygiad uwch 
sgiliau cyfathrebu geiriol ac di-eiriau. 
 
Uwch Sgiliau Allgymorth     
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Asesiad Ymarferol (60%) a Phortffolio o Waith Ysgrifenedig (40%) 
 

 hwn ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes â phrofiad ymarferol o brosiectau 
allgymorth. Ei nod yw darparu fframwaith y gall y myfyrwyr ei ddefnyddio i ddyfeisio a 
chwblhau prosiect allgymorth, gan eu galluogi i ddatblygu uwch sgiliau mewn 
arweinyddiaeth cerddoriaeth, mentora creadigrwydd ac arfer hunanfyfyriol. Bydd yn 
gwreiddio dealltwriaeth uwch o sut mae eu profiad unigol o waith allgymorth yn perthyn 

ystyriaeth i faterion diogelu, cyfranogi, cynhwysiant, hunanreoli a gweithio mewn tîm drwy 

myfyrio a datblygiad drwy gydol y broses. Asesir sgiliau ymarferol drwy gyflwyniad fideo, 

a gwerthuso arfer. 
 
Recordio Sain Uwch     
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Portffolio o Recordiadau (60%) a Chyflwyniad Ysgrifenedig (40%) 
 

sain a meddalwedd perthnasol. Ei nod yw datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad 
beirniadol myfyrwyr o benderfyniadau creadigol sydd eu hangen mewn ym maes recordio 
sain a cherddoriaeth, gan archwilio eu gwaith eu hunain a gwaith ymarferwyr eraill. Bydd 
cyfres o 
defnydd gorsafoedd gwaith sain digidol (DAW) a sut maent wedi effeithio ar y broses 
recordio; estheteg ategion; recordio amldrac o gymharu â stereo; arfer recordio ar leoliad; 
a du

draws 
esthetig yr unigolyn, gwerthuso a manylu penderfyniadau yn ystod y broses recordio, 
cymysgu a chreu tâp meistr. 
 
Rheoli Gyrfa 
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Portffolio (100%) 
 

datblygu ystod o adnoddau sydd eu hangen er mwyn gweithio fel gweithiwr llawrydd 

-destun y mae sefydliadau celfyddydol yn gweithredu 
ynddo. Cyflwynir y modiwl drwy gyfres o ddosbarthiadau a bydd myfyrwyr yn gwella eu 



diddordebau eu hunain ar gyfer gyfra. 
 
Prosiect Creadigol 
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Asesiad Ymarferol (60%) a Phortffolio (40%)  
 
Nod y prosiect yw rhoi fframwaith y gall myfyrwyr ei ddefnyddio i ddyfeisio a chwblhau 
prosiect perfformio annibynnol, gan gymryd cyfrifoldeb am gynllunio, trefnu a chyflawni 
yn unol â disgwyliadau proffesiynol. Yn dilyn cyfres o seminarau gwybodaeth, bydd 

enol i gyflwyno'r digwyddiad y 
cytunir arno yn llwyddiannus. Croesawir syniadau perfformio creadigol ac arloesol. Asesir 

rwyddo, tystiolaeth o weithgarwch 

prosiect yn ei gyfanrwydd. 
 
Prosiect Unigol       
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus    
Credydau: 20 
Asesiad: Cyflwyniad Ysgrifenedig (100%)  
 
Bydd y modiwl hwn yn arwain a chefnogi myfyrwyr yn y gwaith o gynllunio, paratoi, 
cynhyrchu a chyflwyno gwaith yn ymwneud â maes o ddiddordeb cerddorol arbennig. Er 

 gydbwysedd o elfennau ymchwilio, 

weithgarwch amrywio o draethawd hir ffurfiol ar bwnc cerddolegol, argraffiad 

maes arfaethedig o weithgarwch proffesiynol. Rhaid trafod y pynciau gyda, a chael 
cymeradwyaeth gan, yr Arweinydd Cwrs Ôl-radd; yna pennir tiwtoriaid unigol a llunnir 
amserlen ar gyfer sesiynau goruchwylio. 
 
Clyweliad Cerddorfaol 
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus (ac eithrio myfyrwyr Perfformio Cerddorfaol)   
Credydau: 20 
Asesiad: Clyweliad Cerddorfaol (60%) a Phortffolio (40%) 
 

neu WNO (neu gy
clyweliad cerddorfaol proffesiynol, yn cefnogi datblygiad sgiliau offerynnol soffistigedig ar 
draws ystod eang o repertoire cerddorfaol ac yn creu cyfleoedd ar gyfer gwreiddio 
dealltwriaeth o foesau a phrotocolau proffesiynol cerddorfaol. Yn dilyn clyweliad 
llwyddiannus ar gyfer cynlluniau Profiad Cerddorfaol BBCNOW neu WNO, bydd myfyrwyr 

gael eu mentora a derbyn adborth gan eu partneriaid desg/arweinwyr adran. Gan adeiladu 
ar y sgiliau hyn, drwy ystod o ddulliau addysgu, bydd myfyrwyr yn paratoi ar gyfer 
clyweliad cerddorfaol ffurfiol; bydd eu Portffolio yn cynnwys deunyddiau proffesiynol 
priodol (llythyr eglurhaol a CV) yn ogystal â gwaith myfyrio ysgrifenedig ar eu datblygiad 
ar draws y modiwl hwn, gan gynnwys adroddiadau mentor. 
 
Portffolio o Drefniannau 
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus  
Credydau: 20 
Asesiad: Portffolio o waith creadigol, a beirniadaeth ysgrifenedig(100%)  
 



 ddatblygu ymhellach eu sgiliau 
trefnu a chynhyrchu portffolio o drefniannau gwreiddiol gyda recordiadau i gyd-fynd â 
hwy. Yn nodweddiadol bydd y portffolio yn cynnwys UN gwaith mawr a DAU ddarn llai. 
Arweinir y myfyrwyr drwy gydol y modiwl gan oruchwylydd, ac i gyd-
bydd beirniadaeth ysgrifenedig yn gwerthuso eu prosesau creadigol a chanlyniadau. 
 
Portffolio o Gyfansoddiadau 
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus  
Credydau: 20 
Asesiad: Portffolio o waith creadigol, a beirniadaeth ysgrifenedig (100%)  
 

ymhellach eu 
sgiliau cyfansoddi a chynhyrchu portffolio o weithiau gwreiddiol gyda recordiadau i gyd-
fynd â hwy. Yn nodweddiadol bydd y portffolio yn cynnwys UN gwaith mawr a DAU ddarn 
llai. Arweinir y myfyrwyr drwy gydol y modiwl gan oruchwylydd, ac i gyd-
gweithiau bydd beirniadaeth ysgrifenedig yn gwerthuso eu prosesau creadigol a 
chanlyniadau. 
 
Cyflwyno mewn Cynhadledd        
Modiwl Dewisol ar gyfer MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Cyflwyniad (70%), Myfyrdod Beirniadol (30%)  
 
Fel arfer caiff y pwnc 

Goruchwylydd Modiwl a fydd yn darparu cefnogaeth diwtorial ym mhob agwedd ar 
 gyfer eu cyflwyno yn Symposia Ymchwil 

CBCDC eu hasesu o fewn y cyd-destun hwnnw, tra bydd y rheini a fwriedir ar gyfer eu 

arfaethedig. Gellir defnyddio adborth staff yn dilyn 
beirniadol y myfyriwr ar y broses gyfan. 
 
Prosiect Galwedigaethol      
Modiwl Dewisol ar gyfer PGDip a MMus   
Credydau: 20 
Asesiad: Cyflwyniad (100%) 
 

sicrhau rhyngwyneb esmwyth rhwng amserlen y lleoliad ac ymrwymiadau eraill y Coleg. 
Bydd union natur y lleoliad, ei ofynion ac unrhyw ddeilliannau dysgu penodol yn cael eu 

y

tymor a 

paratoi ac yn rhoi cyflwyniad a fydd yn para 25-30 munud a ddylai fyfyrio ar y profiad, 
ch o fewn cyd-

 
 

 


