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Croeso
96% canran ein
graddedigion oedd
mewn swydd, a/neu
astudiaethau pellach,
i fod i ddechrau swydd
neu gwrs newydd, neu’n
gwneud gweithgareddau
eraill megis teithio, 15 mis
ar ôl gorffen eu cwrs.*
Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau
Addysg Uwch (HESA), Arolwg Hynt
Graddedigion 2018/19*

Mae ein partneriaethau
â phrifysgolion ac
ysgolion cerddoriaeth
ledled y byd yn caniatáu
i chi dreulio blwyddyn
neu semester yn
astudio dramor.
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“Parodrwydd
darlithwyr a thiwtoriaid
i gydweithio â myfyrwyr
sy’n gwneud yr
Ysgol Cerddoriaeth
yn arbennig.”
Heather Fuller
Cerddoriaeth (BMus 2019)
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Dewiswch Gaerdydd
Rydym yn cynnig amgylchedd bywiog a chefnogol ar gyfer
ysgolheictod cerddorol, cyfansoddi a pherfformio.
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Byddwn yn eich helpu i ehangu eich
gwybodaeth am gerddoriaeth a chryfhau
eich sgiliau ymarferol. Byddwn hefyd yn eich
annog i chwarae rhan lawn yn ystod eang o
weithgareddau ein hysgol.

Mae ein staff yn ymroi hefyd i ymchwil o safon
uchel ym maes cerddoriaeth. Ystyrir bod
90% o’n hamgylchedd ymchwil yn ffafriol i
gynhyrchu ymchwil sy’n arwain y byd neu sy’n
rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021).

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu.
Rydym yn cael canlyniadau da yn rheolaidd
mewn arolygon myfyrwyr ac mewn adborth
uniongyrchol. Mae’r canlyniadau cyson hyn yn
dyst i’n partneriaeth gadarn gyda’n myfyrwyr,
yn ogystal ag ymroddiad ein staff.

A ninnau wedi’n lleoli yng Nghaerdydd, dinas
sy’n ddiwylliannol fywiog a fforddiadwy, rydym
mewn lleoliad delfrydol ar gyfer astudio
cerddoriaeth. Mae nifer o leoliadau o’r radd
flaenaf yn y ddinas, fel Canolfan Mileniwm
Cymru, sy’n gartref i Opera Cenedlaethol
Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig
y BBC, a Neuadd Dewi Sant, sy’n cynnal
cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd a
chyngherddau gan lawer o gerddorfeydd
sy’n ymweld. Mae gan fyfyrwyr ystod eang o
gyfleusterau rhagorol ar garreg eu drws ar
gyfer creu cerddoriaeth.

Mae myfyrwyr yn ein hysgol fywiog yn elwa
o amryw ensembles a digwyddiadau wedi’u
harwain gan yr ysgol a;r myfyrwyr, rhaglen
flynyddol o gyngherddau, yn ogystal â
chyfleoedd i gwblhau lleoliadau gwaith ac
astudio dramor. Mae nifer o’n ensembles
hefyd yn cynnal teithiau cyngherddau
rhyngwladol ac yn gwneud recordiadau sy’n
cael eu gwerthu.
Mae ein rhaglenni astudio israddedig yn
cynnig paratoad proffesiynol rhagorol ac
maent yn hynod hyblyg, felly gallwch ddilyn
eich diddordebau cerddorol eich hun, a
hefyd datblygu addysg eang a chadarn
mewn perfformio, cyfansoddi, estheteg,
ethnogerddoleg, cerddoleg a dadansoddi.

Dewiswch Gaerdydd

Yn yr Ysgol Cerddoriaeth, rydym yn
cynnig astudiaethau academaidd ac
artistig ysgogol mewn amgylchedd
cyfeillgar, colegol a chreadigol.

Edrychaf ymlaen yn fawr at eich croesawu
i’n Hysgol.
Yr Athro Kenneth Hamilton
Pennaeth yr Ysgol, yn y llun

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Pam astudio Cerddoriaeth?
Mae gan gerddoriaeth y gallu rhyfeddol i gael effaith emosiynol
uniongyrchol; gall ein symud, ein cyffwrdd, a’n newid.
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Roedd E.T.A. Hoffmann, y storïwr, y beirniad
a’r cyfansoddwr blaenllaw o’r 19eg ganrif,
yn ystyried cerddoriaeth fel y celfyddyd
fwyaf rhamantaidd a’i bod yn gallu datgloi
bydoedd hudol nad oes ganddynt fawr ddim
yn gyffredin â’n bywydau bob dydd. Iddo ef,
fel sawl rhamantydd arall, pŵer cyfathrebol
cerddoriaeth oedd yn peri iddi fod y celfyddyd
orau un. Rydym i gyd yn gwybod yn reddfol
beth yr oedd yn ei olygu; mae cerddoriaeth yn
siarad yn uniongyrchol â’n hemosiynau, ac yn
mynd y tu hwnt i derfynau iaith. Mae’n helpu
i greu cymunedau, gwella a grymuso pobl
ledled y byd.
Mae deall sut mae cerddoriaeth yn gweithio,
a’r cyd-destunau lu y cynhyrchir cerddoriaeth
ynddynt, cymryd rhan mewn amryw fath o
brosesau creu cerddoriaeth, a’r weithred o
gyfansoddi cerddoriaeth, ymhlith y mathau
o ymgysylltu diwylliannol, ymdrech greadigol
a chyfoethogi deallusol sy’n rhoi’r boddhad
mwyaf. Ymhlith sawl peth arall, mae astudio
cerddoriaeth yn annog y dychymyg; mae’n
datblygu deallusrwydd emosiynol; mae’n
meithrin ymdeimlad o gymuned a gweithio
mewn tîm; mae’n ein helpu i werthfawrogi
harddwch; mae’n datblygu iaith a rhesymeg;
mae’n lleddfu straen ac yn gwella lles; mae’n
hybu goddefgarwch a thrugaredd.
Felly, mae cerddoriaeth yn darparu sgiliau
bywyd hanfodol. Fodd bynnag, mae ein
rhaglenni gradd yn yr Ysgol Cerddoriaeth
yn cynnig mwy na sgiliau sy’n benodol i
gerddoriaeth, fel hyfforddiant creadigol ac
ymarferol. Maent hefyd yn cynnwys gwaith
academaidd sylfaenol, ac yn addysgu sgiliau

hanfodol y gellir eu defnyddio mewn sawl
maes ac yn rhoi i gyflogadwyedd, fel meddwl
yn feirniadol a chyfathrebu.

Pam astudio Cerddoriaeth?

“Mae cerddoriaeth yn dechrau lle mae iaith
yn dod i ben.”
Ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn
chwarae, yn astudio ac yn gwrando ar
gerddoriaeth o sawl cyfnod a diwylliant;
byddwch yn dysgu sut i saernïo traethawd
wedi’i ysgrifennu a’i ddadlau yn dda; byddwch
yn cyflwyno yn unigol ac mewn grŵp;
byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau
difyr am wahanol arferion cerddoriaeth;
cewch gyfle i gyfansoddi ar gyfer amryw
gyfuniadau lleisiol ac offerynnol, gan gynnwys
cerddoriaeth electroacwstig. Hefyd, bydd
sawl cyfle i berfformio mewn lleoliadau
cerdd proffesiynol, fel Neuadd Dewi Sant,
Caerdydd, a lleoliadau tebyg o gwmpas y DU
ac ymhellach.
Rydym yn ymfalchïo mewn cynhyrchu
graddedigion cyflawn a hynod gyflogadwy,
sy’n mynd ymlaen i ystod eang o yrfaoedd
yn y proffesiwn cerddoriaeth a’r tu hwnt.
Mae graddedigion yn dilyn gyrfaoedd
llwyddiannus fel perfformwyr, cyfansoddwyr,
athrawon, ysgolheigion, llyfrgellwyr cerdd,
cynhyrchwyr cerddoriaeth a dylunwyr sain,
newyddiadurwyr, rheolwr a gweinyddwyr
y celfyddydau, rheolwyr cyngherddau
a gweithwyr proffesiynol marchnata
cerddoriaeth. Maent wedi cael gwaith
gyda’r BBC, Cynghorau Celfyddydau,
Opera Cenedlaethol Cymru, cyhoeddwyr
cerddoriaeth ac ystod o sefydliadau
diwydiannol, addysgol, masnachol ac
elusennol eraill.
Beth bynnag yw eich diddordebau a’ch
chwaeth gerddorol - boed hynny’n opera neu
wedi eich ysbrydoli gan The Beatles neu Ella
Fitzgerald – mae ein graddau wedi’u creu
ar gyfer unigolion â meddyliau creadigol a
chwilfrydig. Mae croeso cynnes iawn yn eich
aros yn yr Ysgol Cerddoriaeth!
Dr Monika Hennemann
Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr
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Astudio gyda ni
Fe’n lleolir mewn prifddinas fywiog gyda thraddodiadau
cerddorol cyfoethog.
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Yn ein hadeilad pwrpasol yng nghanol
Caerdydd, mae gennym yr holl gyfleusterau
y mae arnoch eu hangen i lwyddo yn eich
astudiaethau. Mae’n cynnwys darlithfeydd
â thechnoleg fodern i recordio darlithoedd,
ystafelloedd seminar, dros 25 o ystafelloedd
ymarfer, tair ystafell ensemble a stiwdios
electroacwstig.

Cyfleusterau perfformio a stiwdio
Yn ein neuadd gyngerdd sydd â 250 o
seddi, cynhelir cyngherddau proffesiynol i’r
cyhoedd a digwyddiadau wedi’u harwain gan
y myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn, ac mae
ein myfyrwyr yn ei defnyddio’n ddyddiol ar
gyfer addysgu ac ymarferion. Mae’r neuadd
yn rhan annatod o fywyd a gwaith yr ysgol,
ac mae’n ganolog i’n cyfres cyngherddau a
pherfformiadau myfyrwyr.

Astudio gyda ni

Mae Caerdydd yn gartref i Opera Cenedlaethol
Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y
BBC, ynghyd â lleoliadau perfformio o’r radd
flaenaf, fel Canolfan y Mileniwm.
brif stiwdio, mae ystafell recordio byw ar gyfer
recordio aml-drac, trosleisio a thros-seinio.

Gwersi offerynnol
Mae myfyrwyr cerddoriaeth yn cael gwersi
offerynnol neu leisiol fel rhan o’u cwrs. Mae
llawer o’n tiwtoriaid ymarferol yn aelodau naill
ai o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
neu Opera Cenedlaethol Cymru.
Mae’r hyfforddiant offerynnol yn cael ei
ariannu’n llawn gan yr ysgol ar gyfer eich
prif offeryn astudio. Mae hwn yn cynnwys
cyfeiliant yn eich datganiad olaf bob
blwyddyn. Bydd myfyrwyr yn derbyn 24
gwers hanner awr yn ystod y flwyddyn. Bydd
myfyrwyr BMus sy’n dilyn y modiwl datganiad
agored yn cael 24 awr o hyfforddiant yn eu
blwyddyn olaf.

Mae llawer o’r perfformiadau yn ein neuadd
gyngerdd yn cysylltu’n uniongyrchol â’n
rhaglenni israddedig, ac mae amrywiaeth o
berfformwyr proffesiynol gwadd yn aml yn
cynnal dosbarthiadau meistr a gweithdai ar
gyfansoddi a pherfformio.
Mae ein pedair stiwdio gerddoriaeth wedi’u trin
yn acwstig yn llawn ac mae eu cyfarpar yn cydfynd â safonau diwydiant. Yn gysylltiedig â’r

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Mae nifer o bethau’n sefyll allan am
yr Ysgol Cerddoriaeth: yr amgylchedd
cefnogol, yr awyrgylch cyfeillgar, y
staff, a’r ymdrech i gyflawni rhagoriaeth
mewn gwaith academaidd ac mewn
perfformiadau. Pe bawn i fyth eisiau
help, cyngor neu enw cyswllt ar gyfer
lleoliad neu gyfle i berfformio, roedd
gan y staff amser i mi bob tro.
David Vellacott
Cerddoriaeth (BMus 2019)

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Gwella eich profiad

Y Côr Siambr yn perfformio yn Xiamen, Tsieina 2019

Mae ein myfyrwyr yn elwa o ystod gyfoethog
ac amrywiol o weithgareddau cerddorol.
Mae ensembles ein hysgol yn perfformio
yng Nghaerdydd a thu hwnt, gyda theithiau
rhyngwladol yn ddiweddar i’r Almaen, Tsieina
ac Indonesia.
Mae ensembles presennol sy’n cael eu
rhedeg gan yr ysgol yn cynnwys Cerddorfa
Symffoni, Corws Symffoni, Cerddorfa Siambr,
Côr Siambr, Ensemble Jazz, Offerynnau
Chwyth Symffonig, Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes,
Ensemble Piano, Ensemble Gamelan a Lanyi,
ein Ensemble dawns a drymiau Affricanaidd.
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Bywyd myfyrwyr
Mae ein corff bychan o ryw 300 o fyfyrwyr
yn gyfeillgar, yn gydweithredol ac yn weithgar
iawn. Mae myfyrwyr yn perfformio ar y cyd
yn rheolaidd yn ensembles yr ysgol, ynghyd
â grwpiau wedi’u harwain gan fyfyrwyr a
chyngherddau wythnosol. Mae’r Gymdeithas
Gerddoriaeth, sy’n cael ei harwain gan
fyfyrwyr, yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol
Caerdydd; mae’n trefnu digwyddiadau
cymdeithasol, cystadlaethau, perfformiadau
a theithiau dramor, ynghyd â chyngherddau
amser cinio wythnosol sydd ar agor i bawb.

Myfyrwyr rhyngwladol
Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth ddarpariaeth
eang i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n dod i astudio
yn ein hysgol. I’r myfyrwyr y mae Saesneg
yn ail iaith iddynt, cynigiwn ddosbarthiadau
wythnosol bob semester, ynghyd â chyrsiau
cyn dechrau pob blwyddyn academaidd.
Hefyd, mae gennym Gynllun Cyfeillio
Rhyngwladol ac rydym yn cynnal ciniawau
iaith wythnosol, gan ddwyn ynghyd staff
a myfyrwyr o bedwar ban byd a chynnig
cyfleoedd i ymarfer ieithoedd, dysgu am
wledydd eraill a chreu rhwydweithiau ar draws
yr Ysgol.

Gwella eich profiad

Byd o gyfleoedd

Rydym am i chi fanteisio i’r eithaf ar eich
gradd, yn y darlithfeydd a’r tu hwnt iddynt.
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i
chi roi cynnig ar bynciau newydd a chroesawu
arferion a diwylliannau newydd yn ystod eich
astudiaethau.
Bydd mwyafrif ein myfyrwyr yn cael cyfle
i astudio dramor fel rhan o’u rhaglen
israddedig. Ar hyn o bryd, mae gennym
gysylltiadau â phrifysgolion ledled Ewrop,
UDA, De-ddwyrain Asia, Awstralia a Chanada.
Mae astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor
yn gyfle gwych i ymgolli mewn diwylliant
gwahanol, gwneud ffrindiau newydd, cofleidio
iaith newydd a gwella eich rhagolygon
gyrfaol. Hefyd, bydd treulio amser dramor
yn eich helpu i ddatblygu ystod eang o
sgiliau trosglwyddadwy a werthfawrogir
gan gyflogwyr, gan gynnwys annibyniaeth
a chyfrifoldeb, trefnu a rheoli amser, datrys
problemau, sgiliau cyfathrebu, a’r gallu i
addasu a gwydnwch.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Cefais gyfle anhygoel i dreulio semester
yn astudio ym Mhrifysgol flaenllaw
Jagiellonian yn Krakow, Gwlad Pwyl,
gyda gwersi’r ffliwt yn y conservatoire
cyfagos. Roedd ymhlith profiadau gorau
fy mywyd ac fe ddes i nôl â dealltwriaeth
newydd o wleidyddiaeth, cymdeithas a
hanes gwlad hardd a byrlymus; gwersi
a ddysgais gan athrawon newydd a’m
hysbrydolodd, trafodaethau angerddol
yn y dosbarth a sgyrsiau am 3 y bore,
a rhwydwaith o ffrindiau gwirioneddol
ryngwladol a gadwodd fy nghalon yn
llawn, fy niwrnodau yn brysur, a’m
cynlluniau teithio at y dyfodol yn helaeth.
Katie Renker
Cerddoriaeth (BMus 2019)

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Mae mynd i’r brifysgol yn helpu i
ddatblygu’ch annibyniaeth a llawer
o sgiliau bywyd, ond yn sicr, roedd
mynd i wlad arall wedi datblygu’r rhain
ymhellach fyth i mi. Nawr, ni fyddwn yn
meddwl ddwywaith cyn neidio ar awyren
a mynd i rywle arall ar fy mhen fy hun.
Phoebe Manley
Cerddoriaeth (BMus 2019)

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth

11
9

Bywyd ar ôl bod yn y brifysgol

Yn ystod fy ngradd, fe wnes i leoliad gwaith yn Eglwys
Gadeiriol Caergaint, gan weithio gyda’r tîm sy’n paratoi a
chynllunio cerddoriaeth i’r gwasanaethau. Rhoddodd y lleoliad
amhrisiadwy hwn gyfle i mi weithio yn archifau’r Eglwys Gadeiriol,
gan gynorthwyo myfyriwr PhD ag ymchwil i fwy na 1,400 o
flynyddoedd o greu cerddoriaeth yn yr Eglwys Gadeiriol,
a chyfeilio i’r côr byd-enwog mewn gwasanaeth.
Matt Nicholls, Cerddoriaeth (BA 2019)
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Ein Cyrsiau
Bywyd
ar ôl bod yn y brifysgol

Mae eich cyflogadwyedd yn bwysig i ni, ac rydym yn eich annog i feddwl
am fywyd ar ôl y brifysgol o’r diwrnod cyntaf.
Mae ein tîm gyrfaoedd pwrpasol yma i’ch
helpu i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder
proffesiynol i lwyddo yn eich gyrfa.
Rydym wrthi’n annog ein myfyrwyr i ddatblygu
sgiliau cerddorol a beirniadol sy’n addas i
amrywiaeth eang o yrfaoedd a gweithleoedd.
Mae sgiliau cyflogadwyedd wedi’u gwreiddio
yn ein modiwlau, felly byddwch yn dysgu
sgiliau penodol i gerddoriaeth, fel perfformiad,
cyfansoddi a dadansoddi, a sgiliau academaidd
sy’n cynnwys rhesymu, dealltwriaeth a
chyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Dysgu gan bobl broffesiynol
Mae ein cyflwyniadau Gyrfaoedd mewn
Cerddoriaeth yn cynnig cyfle i chi gwrdd â phobl
broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio,
addysg cerddoriaeth, rheoli’r celfyddydau
ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a
chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau. Nod modiwlau
Busnes Cerddoriaeth yw rhoi gwell dealltwriaeth
i chi o’r proffesiwn cerddoriaeth a gosod lleoliad
gwaith yn y cwricwlwm.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Yn ystod fy lleoliad yn Neuadd
Wigmore, dysgais ba waith oedd
ynghlwm wrth redeg neuadd gyngerdd
fawr – o addysg ac allgymorth i werthu
tocynnau a gwaith blaen y tŷ. Nawr,
mae gen i ddealltwriaeth well o lawer
o’r diwydiant cyngherddau. Agorodd
y lleoliad fy llygaid i’r llu o yrfaoedd
sydd ar gael i mi gyda gradd mewn
cerddoriaeth, ynghyd â rhoi gwell
syniad i mi o’r maes yr hoffwn i weithio
ynddo, a rhoddodd y cyfle i mi ddechrau
gwneud cysylltiadau yn barod ar gyfer
ymgeisio am swyddi.
Heather Fuller
Cerddoriaeth (BMus 2019)

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Rhaglenni gradd
anrhydedd sengl

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth fel un teulu mawr lle y mae pawb
yn adnabod pawb ac mae’n awyrgylch hynod gefnogol. Mae
pawb yn teimlo’n angerddol dros y pwnc, ac mae’n amlwg trwy
frwdfrydedd y staff eu bod yn wirioneddol fwynhau a dwlu ar y
modiwlau y maent yn eu haddysgu. Roeddwn yn teimlo mor lwcus
fy mod yn cael dysgu am bopeth o offerennau traddodiadol i
gerddoriaeth boblogaidd, gyda phopeth o gerddoriaeth y byd, opera
a jazz hefyd. Ebony Love, Cerddoriaeth (BA 2019)
12
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Côd UCAS: W302 neu G85D gyda blwyddyn o astudio dramor

Rhaglenni gradd anrhydedd sengl

Cerddoriaeth BMus

Ein rhaglen astudio fwyaf manwl, gan ganiatáu i
chi ganolbwyntio eich amser i gyd yn astudio ac yn
arbenigo ar gerddoriaeth.
Bydd y rhaglen hon yn rhoi hyfforddiant
trylwyr i chi ar sgiliau traddodiadol, fel
estheteg, dadansoddi, cyfansoddi a
pherfformio, ynghyd ag archwilio datblygiadau
cyfoes mewn cerddoriaeth a cherddoleg.
Bydd modiwlau craidd yn eich helpu i
ddatblygu addysg gerddorol eang a chadarn,
gyda modiwlau dewisol yn cynnig cyfle i chi
astudio pynciau sy’n cynnwys cerddoriaeth
ffilm, ethnogerddoleg a cherddoriaeth
boblogaidd, ynghyd â modiwlau ar wahanol
gyfnodau, arddulliau a genres cerddoriaeth
gelf y Gorllewin.
Gall myfyrwyr y rhaglen BMus hon ddewis
dilyn modiwlau arbenigol ar gyfansoddi a/
neu ddatganiad cyhoeddus yn eu blwyddyn
olaf; nid yw’r modiwlau hyn ar gael i fyfyrwyr
ein cyrsiau BA. Mae goruchwyliaeth un-i-un
ar gael os byddwch yn dewis dilyn un neu
ddau o’r prosiectau ysgrifenedig mawr
sydd ar gael ym modiwlau’r Traethawd
Hir, Dadansoddi Cerddoriaeth neu
Ethnogerddoleg.

At hynny, cewch eich annog i ymuno ag
ensembles cerddorol a arweinir gan
ein hysgol, gan gynrychioli ystod eang o
repertoires a thraddodiadau cerddorol.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Nodweddion arbennig
• Hyfforddiant offerynnol wedi’i
ariannu’n llawn ar gyfer eich prif
offeryn astudio os ydych chi’n astudio
modiwl Sgiliau Cerddorol Ymarferol
neu fodiwl Datganiad
• Mae modiwlau Busnes Cerddoriaeth
yn cynnig cipolwg ar y byd gwaith, a’r
cyfle i gwblhau lleoliad gwaith byr
• Cyfle i astudio dramor am semester
(BMus) neu flwyddyn (BMus gyda
Blwyddyn Dramor)

Cynigiodd y rhaglen amrywiaeth eang o
fodiwlau i mi, gan ganiatáu i mi addasu
fy ngradd yn ôl fy nghryfderau a’m
diddordebau. Uchafbwyntiau penodol
oedd y rhaglen artistiaid gwadd, gyda
dosbarthiadau meistr ar berfformio,
ynghyd â chyfres cyngherddau
rheolaidd yr ysgol sydd ar gael yn rhad
ac am ddim i fyfyrwyr. Mae’r ysgol yn
rhoi lefel uchel o gymorth ac arweiniad
i fyfyrwyr. Mae athrawon arbenigol
ar gael ac maent yn mynd y filltir
ychwanegol i sicrhau bod myfyrwyr yn
gwneud y mwyaf o’u potensial.
Elizabeth Beacom
Music (BMus 2019) a Cherddoriaeth (MA 2020)

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Cerddoriaeth BA
Côd UCAS: W300 neu G84D gyda blwyddyn o astudio dramor

Addaswch eich astudiaethau yn ôl eich diddordeb
cerddorol chi.
Bydd y rhaglen hyblyg a heriol hon yn rhoi’r
cyfle i chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau
cerddorol eich hun wrth i chi gael addysg
eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi,
cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes
cerddoriaeth a pherfformio.
Yn ogystal â sylfeini allweddol addysg ym
maes cerddoriaeth, mae’r rhaglen hon yn
cynnig ystod hyblyg ac amrywiol o fodiwlau.
Mae hyblygrwydd cynyddol y rhaglen hon,
o gymharu â’n rhaglen BMus, yn caniatáu
i chi addasu’ch rhaglen astudio yn ôl eich
diddordebau chi.
Cewch eich annog i ymuno ag ensembles
cerddorol a arweinir gan ein hysgol, gan
gynrychioli ystod eang o repertoires a
thraddodiadau cerddorol.
Mae goruchwyliaeth un-i-un ar gael os
byddwch yn dewis dilyn un neu ddau o’r
prosiectau ysgrifenedig mawr sydd ar gael
ym modiwlau’r Traethawd Hir, Dadansoddi
Cerddoriaeth neu Ethnogerddoleg.
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Os byddwch yn dewis dilyn Modiwl Sgiliau
Cerddorol Ymarferol neu fodiwl Datganiad,
caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu’n llawn
ar gyfer eich prif offeryn astudio.

Nodweddion arbennig
• Cyfle i astudio dramor am semester
(BA) neu flwyddyn (BA gyda Blwyddyn
Dramor)
• Mae modiwlau Busnes Cerddoriaeth
yn cynnig cipolwg ar y byd gwaith, a’r
cyfle i gwblhau lleoliad gwaith byr
• Yn ogystal â hyfforddiant offerynnol
a ariennir yn llawn ar eich prif
offeryn astudio os cymerwch fodiwl
Cerddoriaeth Ymarferol, cewch gyfle i
astudio modiwlau o ysgolion eraill yn y
Brifysgol, os ydynt ar gael

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Roeddwn i wrth fy modd gyda
hyblygrwydd fy nghwrs, oherwydd
roeddwn i’n gallu canolbwyntio ar faes
arbenigedd, gan wneud y broses ddysgu
cymaint yn fwy pleserus. Perfformio
oedd fy mhrif faes astudio, felly roedd
bod mor agos at nifer o gerddorfeydd
enwog yng Nghaerdydd yn fuddiol ac
ysbrydoledig tu hwnt.
Sophie McLaughlin
Cerddoriaeth (BA 2019)

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg BA
Côd UCAS: WQ33

Astudiwch hanes llenyddiaeth Saesneg, o gyfnod
yr Eingl-Sacsoniaid hyd at yr unfed ganrif ar hugain,
ochr yn ochr â cherddoriaeth.
Mae’r rhaglen hyblyg a heriol hon, wedi’i
haddysgu ar y cyd â’r Ysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth, yn rhoi’r cyfle i
chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau eich
hun wrth i chi gael addysg eang a chadarn
mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi,
ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a
pherfformio.
Bydd modiwlau Saesneg yn caniatáu i chi fynd
y tu hwnt i’r gair printiedig, gyda phynciau fel
ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes ac iaith.

Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch chi fod
meysydd a safbwyntiau ategol, yn ogystal â
sgiliau, sy’n aml yn cysylltu pynciau, boed yn
ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau
hanesyddol neu’n ymchwil ddiweddar.
Cewch eich annog i ymuno ag ensembles
cerddorol a arweinir gan ein hysgol, gan
gynrychioli ystod eang o repertoires a
thraddodiadau cerddorol.

Rhaglenni gradd cydanrhydedd

Rhaglenni gradd
cydanrhydedd

Nodweddion arbennig
• Opsiwn i ysgrifennu traethawd hir yn
cwmpasu’r ddau bwnc, yn rhoi’r cyfle
i chi ddewis maes sy’n seiliedig ar y
ddwy ddisgyblaeth.
• Mae modiwlau Busnes Cerddoriaeth
yn cynnig cipolwg ar y byd gwaith, a’r
cyfle i gwblhau lleoliad gwaith byr
• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Ffrangeg a Cherddoriaeth BA
Côd UCAS: WR31
Astudiwch iaith, hanes a diwylliant Ffrainc a chael
addysg eang mewn cerddoriaeth ar yr un pryd.
Nod ein rhaglen 4 blynedd mewn Ffrangeg
a cherddoriaeth yw cynhyrchu graddedigion
cerddoriaeth sy’n gerddorion dawnus â
Ffrangeg gyfoethog.

lefel uchel o hyfedredd iaith i chi, yn ogystal
â dealltwriaeth feirniadol o agweddau
allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth,
gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Ffrainc.

Byddwch yn cael addysg eang a chadarn
mewn cerddoriaeth, gan gynnwys pynciau
fel estheteg, dadansoddi, cyfansoddi,
ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a
pherfformio. Bydd astudio Ffrangeg yn rhoi

Bydd eich dealltwriaeth o’r Ffrangeg yn cael ei
datblygu a’i mireinio ymhellach yn ystod eich
blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad
uniongyrchol o fywyd mewn amgylchedd
Ffrangeg ei iaith.

Nodweddion arbennig
• Treulio blwyddyn yn gweithio a/neu’n
astudio yn Ffrainc neu wlad Ffrangeg
ei hiaith.
• Elwa o addysgu iaith wedi ei ddarparu
gan siaradwyr brodorol
• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

Almaeneg a Cherddoriaeth BA
Côd UCAS: WR32
Astudiwch iaith, llenyddiaeth a hanes yr Almaen a
chael addysg eang mewn cerddoriaeth ar yr un pryd.
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Nodweddion arbennig

Ar y rhaglen 4 blynedd hon, byddwch yn cael
addysg eang a chadarn mewn cerddoriaeth,
gan gynnwys pynciau fel estheteg,
dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg,
hanes cerddoriaeth a pherfformio.

Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch chi
fod meysydd a safbwyntiau ategol sy’n aml
yn cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad
beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu’n
ymchwil ddiweddar.

• Treulio blwyddyn yn gweithio a/
neu’n astudio yn yr Almaen neu wlad
Almaeneg ei hiaith.

Bydd astudio Almaeneg yn rhoi lefel uchel o
hyfedredd iaith i chi, yn ogystal â dealltwriaeth
feirniadol o agweddau allweddol ar hanes,
diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a
chymdeithas gyfoes yr Almaen.

Bydd eich dealltwriaeth o’r Almaeneg yn cael
ei datblygu a’i mireinio ymhellach yn ystod
eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael
profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad
Almaeneg ei hiaith.

• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

• Elwa o addysgu iaith wedi ei ddarparu
gan siaradwyr brodorol

Côd UCAS: WR33
Astudiwch hanes, iaith a diwylliant yr Eidal, ochr yn
ochr â’ch astudiaethau cerddoriaeth.
Mae Eidaleg ar gael i fyfyrwyr lefel uwch a
dechreuwyr. Ar y rhaglen 4 blynedd hon,
byddwch yn datblygu’ch sgiliau Eidaleg ac
yn astudio hanes yr Eidal, yn ogystal â chael
addysg eang mewn cerddoriaeth.
Byddwch yn treulio’ch trydedd flwyddyn yn
yr Eidal neu wlad Eidaleg ei hiaith, naill ai
yn astudio yn un o’n prifysgolion partner, yn
gweithio fel cynorthwyydd Saesneg mewn
ysgol, neu’n gweithio i sefydliad neu gwmni
Eidalaidd.

Bydd ein modiwlau cerddoriaeth yn cynnwys
pynciau fel estheteg, dadansoddi, cyfansoddi,
ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a
pherfformio.
Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon, bydd gennych
lefel uchel o hyfedredd iaith, yn ogystal
â dealltwriaeth feirniadol o agweddau
allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth,
gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr Eidal.

Nodweddion arbennig
• Treulio blwyddyn yn gweithio a/neu’n
astudio yn yr Eidal neu wlad Eidaleg ei
hiaith.
• Elwa o addysgu iaith wedi ei ddarparu
gan siaradwyr brodorol

Rhaglenni gradd cydanrhydedd

Eidaleg a Cherddoriaeth BA

• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Mathemateg a Cherddoriaeth BA
Côd UCAS: GW13 neu GW31 gyda blwyddyn dramor
Archwiliwch y cysylltiad hanesyddol rhwng
mathemateg a cherddoriaeth.
Darganfyddwch sut mae gan ramadeg
cerddoriaeth, fel rhythm, traw a chordiau,
sylfeini mathemategol; sut mae strwythur a
phatrymau, fel cymesuredd, yn gyffredin i’r
ddwy ddisgyblaeth; a sut mae’r ymdeimlad
organig o dwf sydd i’w weld yn nilyniant
Fibonacci wedi bod yn fframwaith apelgar
i lawer o gyfansoddwyr, o Debussy i Peter
Maxwell Davies.

Byddwch yn datblygu cynefindra â
chysyniadau mathemategol haniaethol, dadl
resymegol a rhesymu diddwythol, ynghyd
â phortffolio o sgiliau sy’n gysylltiedig â
sgiliau cerddorol llythrennog, gan gynnwys
perfformio, cyfansoddi, cerddoleg hanesyddol
a beirniadol, estheteg, ethnogerddoleg a
dadansoddi.

Nodweddion arbennig
• Opsiwn i ymestyn eich cyfnod astudio i
bedair blynedd, gan dreulio’ch trydedd
flwyddyn yn astudio dramor
• Mae modiwlau Busnes Cerddoriaeth
yn cynnig cipolwg ar y byd gwaith, a’r
cyfle i gwblhau lleoliad gwaith byr
• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

Cerddoriaeth ac Athroniaeth BA
Côd UCAS: VW53
Astudiwch drafodaethau athronyddol,
meddwl yn feirniadol a sgiliau cerddorol.
Mae’r rhaglen hon, wedi’i haddysgu ar y cyd
â’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth,
yn cynnig modiwlau heriol i chi yn y ddau
bwnc.
Mae gan fodiwlau athroniaeth bwyslais
cadarn ar foeseg, gwleidyddiaeth ac
athroniaeth meddwl, a bydd ein modiwlau
cerddoriaeth yn cynnwys pynciau fel estheteg,
dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg,
hanes cerddoriaeth a pherfformio.
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Bydd modiwlau athroniaeth yn archwilio’r
cwestiynau sylfaenol am realiti, gwybodaeth
a moeseg. Byddwch yn gallu archwilio
athroniaeth, o Roeg yr hen fyd i’r cyfnod
modern, trwy’r arddulliau dadansoddol a
chyfandirol.
Mae hyblygrwydd y cwrs hwn yn eich galluogi
i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich
hun, gan gael addysg gadarn ac eang a
datblygu sgiliau trosglwyddadwy.

Nodweddion arbennig
• Archwilio rhai o’r gweithiau mwyaf
dylanwadol mewn llenyddiaeth
Orllewinol, yn cwmpasu athroniaeth
foesol, athroniaeth wleidyddol a natur
y meddwl ac iaith
• Mae modiwlau Busnes Cerddoriaeth
yn cynnig cipolwg ar y byd gwaith, a’r
cyfle i gwblhau lleoliad gwaith byr
• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

Rhaglenni gradd cydanrhydedd

Cymraeg a Cherddoriaeth BA
Côd UCAS: QW53
Darganfyddwch gyfoeth y Gymraeg, ei llenyddiaeth
a’i diwylliant, ochr yn ochr â cherddoriaeth.
Nod y cwrs hwn, wedi’i haddysgu ar y cyd ag
Ysgol y Gymraeg, yw cynhyrchu graddedigion
sydd â dealltwriaeth academaidd ac
ymarferol drylwyr o’r Gymraeg, lefel uchel o
sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, ac
addysg gerddorol eang.

Nodweddion arbennig

Bydd modiwlau cerddoriaeth yn caniatáu
i chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau
cerddorol a bydd modiwlau’r Gymraeg yn
datblygu’ch sgiliau allweddol ym meysydd
iaith a llenyddiaeth.

• Mae staff ymchwil yn ymwneud ag
addysgu yn y rhaglen hon

Mae’r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd
wedi astudio Cymraeg mamiaith neu ail iaith.

• Hyfforddiant offerynnol neu leisiol
wedi’i ariannu’n llawn ar gyfer eich
prif offeryn astudio

• Mae modiwlau Busnes Cerddoriaeth
yn cynnig cipolwg ar y byd gwaith, a’r
cyfle i gwblhau lleoliad gwaith byr

Ben Chappell, Myfyriwr
BA Y Cyfryngau a Chyfathrebu yn y
drydedd flwyddyn
www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Prifddinas

Dinas fach yw Caerdydd, gyda chymeriad
enfawr. Mae prifddinas y wlad, sy’n swatio
rhwng arfordir garw a golygfeydd mynyddig
godidog Cymru, yn llawn diwylliant,
gan gydblethu trysorau hanesyddol ag
amwynderau cosmopolitan.
Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o
weithgareddau. Gallwch ddysgu am hanes
cyfoethog y ddinas drwy gerdded ar hyd ei
strydoedd coblog tuag at Gastell Caerdydd,
cyn ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r torfeydd
lifo o Stadiwm Principality ar ôl un o blith
llawer o ddigwyddiadau chwaraeon a gynhelir
yno drwy gydol y flwyddyn.
Mae’r sin fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant

pawb, gallwch fwynhau bwydydd rhagorol,
danteithion a wnaed o blanhigyn a mathau
egsotig o fwyd o bron pob un o bedwar ban
byd, heb anghofio’r pice ar y maen i bwdin!
Cymru yw gwlad y gân, ac mae Caerdydd yn
sicr yn cyfrannu’n frwd at yr etifeddiaeth hon.
Mae cerddoriaeth yn llifo drwy wythiennau’r
ddinas hon, o’r siop recordiau hynaf yn y
byd, sef Spillers Records, sydd wedi’i lleoli
yn Arcêd Morgan, i leoliadau mwy cyfoes a
chartrefol sy’n rhoi llwyfan i rai o dalentau
cerddorol newydd mwyaf cyffrous y byd.
Er bod eich rhestr o bethau i’w gwneud yng
Nghaerdydd efallai’n enfawr, cofiwch neilltuo
amser i fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol
sy’n rhywle rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle

hefyd i fynd i Ganolfan eiconig Mileniwm
Cymru yn lleoliad delfrydol Bae Caerdydd.
Mae Caerdydd, sy’n llawn bwrlwm, yn
ddinas ddelfrydol i fyfyrwyr, gan gynnig
dewis diddiwedd o gyfleoedd adloniant ac
yn parhau’n rhad ac yn hawdd mynd o’i
chwmpas.
Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau
hyfryd, y parciau gwyrdd iraidd a’r bywyd nos
brysur yn atyniadau mawr i’r rhai sy’n ystyried
dod i fyw yng Nghaerdydd, er y byddwch bob
amser yn dod o hyd i’ch ffordd yn ôl i Undeb
y Myfyrwyr, sef gwir gartref sîn y myfyrwyr yn
y ddinas.

“Dim ond ers 1955 y mae Caerdydd wedi bod yn brifddinas Cymru ac ers
y mileniwm mae’r ddinas wedi esblygu’n sylweddol o dref fawr i ddinas
wirioneddol ryngwladol, gyda datblygiadau enfawr yn y canol, yn ogystal â’i
glannau wedi’u hadnewyddu. Gydag enw am fod yn lle i loddesta, ynghyd
â llawer o atyniadau chwaraeon a diwylliannol o’r radd flaenaf, mae’n un o
gyrchfannau mwyaf deniadol y DU.”
Rough Guide 2020
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Prifddinas

Prifysgol flaenllaw

Rhan o

“Mae Prifysgol Caerdydd yn uchel ei pharch ar raddfa leol a byd-eang.”
The Telegraph

Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan ymchwilwyr
blaenllaw mewn dros 300 o gyrsiau ar draws
y brifysgol. Fel unig sefydliad Grŵp Russell yng
Nghymru, rydym wedi ennill enw da yn rhyngwladol
am ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil, ar sail
ein hanes o gyflawni er 1883.
Mae oddeutu 5,500 o fyfyrwyr israddedig
newydd yn ymgartrefu ym Mhrifysgol Caerdydd
bob blwyddyn. Er bod cryn gystadlu am leoedd,
rydym yn ymfalchïo mewn bod yn brifysgol
gynhwysol ac rydym yn croesawu ceisiadau
gan bawb sy’n dymuno astudio gyda ni.
Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros
7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o
wledydd, a chroesawn geisiadau gan bawb,
beth bynnag eu cefndir.

Cyfleusterau a datblygu
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i
fuddsoddi yn ein gwasanaethau, ac mae
gennym labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd
a chyfleusterau cyfrifiadura newydd sy’n
llawn cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda

datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt
yn barhaus.
Mae ein cyfrifoldebau o ran yr amgylchedd
a diogelwch yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn
hyrwyddo ein Polisi Ynni, Dŵr a Gwastraff
cynhwysfawr. Mae’r polisi eisoes yn gwneud
arbedion gwych o ran y defnydd o ynni ac yn
ein helpu ni i wneud ein rhan i fynd i’r afael â
newid yn yr hinsawdd.

Cyfleoedd Byd-eang
Mae gennym bartneriaethau â mwy na 200 o
sefydliadau blaenllaw ar draws y byd, a bydd
ein tîm Cyfleoedd Byd-eang yn eich helpu chi
i gael profiad rhyngwladol gwerthfawr drwy
astudio, gweithio neu wirfoddoli.

Eich cefnogi chi
Mae ein canolfannau cefnogi a lles
myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth sylweddol
o wasanaethau sydd ar gael i bob myfyriwr.
Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am
ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn
gyfrinachol, a’u nod yw eich helpu chi i
fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr
a’ch cefnogi chi wrth i chi astudio.
Rydym hefyd yn cael ein hystyried yn un o’r
prifysgolion gorau o ran cefnogi myfyrwyr
LHDT+ ac rydym yn falch o fod ymhlith
y rhai uchaf ym Mynegai Cydraddoldeb
Gweithleoedd Stonewall.

Taith rithwir o amgylch
y campws
Cewch wybod rhagor am y Brifysgol
ac am ddinas Caerdydd drwy fynd
ar ein taith ryngweithiol ar-lein:
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy
www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Byw yng Nghaerdydd

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd ymysg y
gorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgarwch.
Mae’r cyfleusterau gwych yn cynnwys Y Plas, clwb
nos sydd â lle i 2,150 o bobl, a’r Neuadd Fawr,
sy’n lleoliad o bwys ar gyfer cyngherddau.”
Complete University Guide, 2020

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o
weithgarwch a gynigir gan ddinas fawr, ond mewn lleoliad personol a chlos
sydd â chymeriad diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant
a mynd ati i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas;
eich cartref newydd chi.
Gwarant o lety
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol
Caerdydd ar sail gadarn, cewch warant o
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu
blwyddyn gyntaf.
Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Bywyd Preswyl
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Maent hefyd yn helpu i feithrin ymdeimlad
cryf o gymuned drwy ddigwyddiadau
cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol,
yn ogystal â chefnogaeth ymarferol.

Undeb y Myfyrwyr
Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhan greiddiol o
brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd. Dyma
ran annibynnol o’r Brifysgol a arweinir gan y
myfyrwyr, sy’n benodol ar gyfer sicrhau eich
bod yn cael yr amser gorau posibl gyda ni.

Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth
anhygoel a gynigir gan y Tîm Bywyd Preswyl
wrth aros yn llety myfyrwyr Caerdydd. Mae’r
tîm yn gweithio’n ddiflino i wella eich profiad
fel myfyriwr.

Mae Undeb y Myfyrwyr, a adeiladwyd ar
sail cynhwysiant, amrywiaeth, datblygiad
personol a chyfeillgarwch, yn cynnal ystod
o weithgareddau a gwasanaethau i helpu i
wella eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd.

Drwy weithio mewn partneriaeth â’r
Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr, y Swyddfa
Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, bydd
Bywyd Preswyl yn eich croesawu chi i
Gaerdydd ac yn eich helpu i ymgartrefu’n
ddiffwdan yn y Brifysgol.

Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant,
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser
yng Nghaerdydd yn ogystal â’ch paratoi chi at
yrfa ar ôl y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth . . .
Llety
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n
gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
accommodation
Gallwch hefyd wylio ein ffilm
preswylfeydd ar-lein ar: www.youtube.
com/ watch?v=hxzX-dYLfB8

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/cardiffstudents
snapchat.com/add/cardiffstudents
instagram.com/cardiffstudents
@cardiffstudents
www.youtube.com/cardiffstudents

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...

I gael eich ystyried ar gyfer mynediad i unrhyw
rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir gan yr Ysgol
Cerddoriaeth, dylech wneud cais drwy UCAS:
UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham,
Glos, GL52 3LZ, y DU
www.ucas.com

Clyweliadau
Ar ôl inni gael cais, byddwn, os yw’n bodloni’n
gofynion mynediad, yn gwahodd ymgeiswyr
BMus a BA Anrhydedd Sengl i ymweld â’r
ysgol am daith a chlyweliad. Yn ystod yr
ymweliad hwn, cewch gyfle i siarad â’r
staff a’r myfyrwyr presennol i ofyn unrhyw
gwestiynau sydd gennych, gan roi’r cyfle i ni
ddod i’ch adnabodyn well.
Bydd clyweliadau ar ffurf cyfarfod 15 munud
unigol gydag aelod o staff, a byddwch yn
perfformio darn byr heb gyfeiliant (oni bai
eich bod yn ganwr, ac os felly gallwn ddarparu
cyfeiliant piano ar gais) ar eich prif offeryn.
Bydd trafodaeth fer i ddilyn.
Efallai fod clyweliadau’n teimlo’n frawychus,
ond ni ddylai eich atal rhag gwneud cais. Mae
llawer o bobl sy’n dod i glyweliad yn dweud
cymaint yr oeddent wedi mwynhau’r diwrnod
ac mae’n caniatáu inni gael darlun mwy

cyflawn ohonoch na’r hyn a ddarperir gan
ffurflen UCAS.

Byw yng Nghaerdydd

Gwneud Cais
Bu ymweld â’r Ysgol Cerddoriaeth ar
ddiwrnod y clyweliad yn fodd i dawelu
fy nerfau. Roedd yn fy ngwneud i’n
fwy penderfynol o wneud yn dda
yn fy nghlyweliad gan fy mod wedi
syrthio mewn cariad â’r adeilad a’i
gyfleusterau. Roedd yn teimlo fel
amgylchedd cyfeillgar, tawel ac roedd
yn gwneud i mi deimlo’n llawer mwy
hamddenol am fy nghlyweliad gan fy
mod yn teimlo fel petawn i gartref.
Byddwn i’n dweud wrth fyfyrwyr sy’n
paratoi ar gyfer eu clyweliad am beidio
â bod yn nerfus o gwbl. Mae’r staff
yn yr Ysgol Cerddoriaeth yn anhygoel
o gyfeillgar a chroesawgar, ac maen
nhw’n gwybod yn union beth rydych
chi’n mynd trwyddo. Hyd yn oed os nad
ydych yn perfformio hyd eithaf eich
gallu ar y diwrnod, maen nhw’n ddigon
medrus i glywed potensial ac maen
nhw’n gwybod pa mor dda y gallwch chi
fod mewn gwirionedd.
Joanna Cooke
Cerddoriaeth (BMus 2019)

Gofynion mynediad
Safon Uwch:
BMus a BA Anrhydedd
AAB-BBB neu ABB-BBC ac A yn y Cymhwyster
Prosiect Estynedig (gydag A neu B mewn
Cerddoriaeth a ddim yn cynnwys Astudiaethau
Cyffredinol). Rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr
nad ydynt yn astudio Cerddoriaeth Safon
Uwch ond sy’n gweithio tuag at Radd 7 neu 8
Theori a Gradd 8 Ymarferol.
BA Cydanrhydedd
Ewch i’n Chwiliwr Cwrs ar-lein i gael gofynion
penodol ar gyfer pob rhaglen cydanrhydedd.
Bagloriaeth Cymru: Fe’i derbynnir yn lle un
pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrwyd
uchod) ac eithrio Cerddoriaeth.
Y FAGLORIAETH RYNGWLADOL: Cyfanswm
o 32 o bwyntiau, gyda 6 mewn Cerddoriaeth
Lefel Uwch. Rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr
nad ydynt yn cymryd Cerddoriaeth Lefel Uwch
ond sydd â Gradd 7 neu 8 Theori a Gradd 8
Ymarferol.
BTEC: Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth
DDM.

TGAU: TGAU (neu gyfwerth): Mathemateg a
Saesneg Iaith Gradd C neu Radd 4.
Gofynion penodol: Mae disgwyl i bob
ymgeisydd fod wedi cyrraedd neu fod wedi
dangos tystiolaeth o weithio tuag at Radd 8
mewn un offeryn, neu lais, adeg gwneud y cais.
Arall: Ystyrir ymgeiswyr heb Safon Uwch
mewn Cerddoriaeth, ar yr amod y gallant
ddangos tystiolaeth o sgiliau theori a
pherfformio cerddoriaeth priodol (fel Gradd 7
neu 8 mewn Theori Cerddoriaeth) a/neu eu
bod yn astudio cymwysterau priodol. Hefyd,
rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny
a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu
brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.
Saesneg: Ar gyfer yr ymgeiswyr hynny nad
Saesneg yw eu hiaith gyntaf neu nad ydynt
wedi cael rhan sylweddol o’u haddysg yn yr
iaith Saesneg, mae’n ofynnol cael tystiolaeth
o allu yn Saesneg, e.e. sgôr o 6.5 mewn IELTS
gydag o leiaf 5.5 ym mhob categori, neu
gymhwyster cyfatebol.

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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Ceisiadau parhad

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein
holl arferion a gweithgareddau.
Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n
rhydd o wahaniaethu ac sy’n seiliedig ar
werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydym
yn cydnabod hawl pob person i gael ei drin yn
unol â’r gwerthoedd hyn.
Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo
cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd,
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth
sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd
a chred (gan gynnwys diffyg credo), rhyw a
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin cysylltiadau
da rhwng gwahanol grwpiau.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/
equality-and-diversity

Diwrnodau Agored
Mae’r Brifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored
drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i unrhyw un
sy’n ystyried cyflwyno cais i Brifysgol Caerdydd
gael rhagor o wybodaeth am fywyd yn y
brifysgol a gweld yr hyn rydym yn ei gynnig.
Os ydych yn cyflwyno cais ac yn cael cynnig
lle, cewch eich gwahodd i gwrdd â ni yn
Niwrnodau Agored arbennig yr ysgol.
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Rydym yn eich annog yn gryf i ymuno â ni
wrth wneud y penderfyniad pwysig hwnnw.
Cewch y cyfle i glywed mwy am ein graddau,
cyfarfod â staff yn ogystal â chael cyfle i
siarad â myfyrwyr presennol a chael blas ar
ein prifddinas gosmopolitan.

Cefnogi myfyrwyr
P’un a ydych yn defnyddio’r gwasanaethau
cefnogi myfyrwyr neu beidio, mae’n galonogol
gwybod eu bod ar gael pe bai eu hangen
nhw arnoch. Dyrennir tiwtor personol i bob
myfyriwr, ond mae gennym amrywiaeth
o wasanaethau os bydd angen cymorth
ychwanegol arnoch. Megis:

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol sy’n talu
am yr holl ffioedd dysgu, cofrestru ac arholi
heblaw ffi ailsefyll arholiadau gan fyfyrwyr
nad ydynt wedi’u cofrestru ar hyn o bryd.
Ffioedd dysgu
Gweler y wefan ganlynol am ragor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/tuition-fees
Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/funding/scholarships

• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles
• Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol
• Cynllun Mentor Myfyrwyr
www.cardiff.ac.uk/cy/study/studentlife/student-support

Rhagor o wybodaeth . . .
www.cardiff.ac.uk/cy/study/
student-life/student-support
Ebost: studentsupportcentre@
caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
facebook.com/studentlifecu
@cardiffstudents
www.youtube.com/Cardiffuni

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud
â chylch derbyn myfyrwyr ar gyfer
dechrau astudio yn 2023, ac mae’n
gywir pan aeth i’r wasg ym mis Mehefin
2022. Fodd bynnag, mae cyfnod hir
rhwng argraffu’r llyfryn hwn a phryd
caiff ceisiadau eu cyflwyno a’u
prosesu gennym. Felly, ewch i’n gwefan
www.caerdydd.ac.uk cyn cyflwyno
cais rhag ofn bod unrhyw newidiadau
i’r cwrs sydd o ddiddordeb i chi neu i
gyfleusterau a gwasanaethau eraill a
ddisgrifir yma. Pan fydd gwahaniaeth
rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a’n gwefan,
cynnwys y wefan fydd yn bwysicach,
a hwn sy’n nodi sut rydym yn bwriadu
darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer.
Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu
derbyn i Brifysgol Caerdydd yn astudio
am radd Prifysgol Caerdydd.

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r
broses weithgynhyrchu wedi’u hardystio
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u
hachredu hefyd hyd at safon ISO14001,
y safon amgylcheddol a gydnabyddir yn
rhyngwladol.
Pan fyddwch wedi gorffen gyda’r llyfryn
hwn, gellir ei ailgylchu, ond a wnewch chi
ystyried ei roi i ffrind neu ei adael yn eich
llyfrgell gyrfaoedd i eraill ei ddefnyddio.
Diolch.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

Sut i ddod o hyd i’r ysgol
Rydym wedi ein lleoli yng nghanol
Campws Parc Cathays, sef taith
gerdded fer o ganol y ddinas. Mae’r
adeilad yn agos iawn i Orsaf Drenau
Cathays, ac mae’n hawdd mynd iddo
o neuaddau preswyl y Brifysgol.

Allwedd
Ysgol Cerddoriaeth
Adeiladau’r Brifysgol a’r GIG
Preswylfeydd myfyrwyr

Gellir trefnu i’r prosbectws hwn fod
ar gael mewn fformatau gwahanol,
gan gynnwys print mawr (testun),
mewn Braille neu ar dâp sain/CD.
I ofyn am gopi mewn fformat arall,
cysylltwch â Laura Roberts:
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth
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I gael gwybod mwy am yr Ysgol
Cerddoriaethewch i’n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/cerddoriaeth

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4816
Ebost: musicschool@caerdydd.ac.uk
Ysgol Cerddoriaeth
Prifysgol Caerdydd
31 Heol Corbett
Caerdydd CF10 3EB
Y DU

Cadw mewn cysylltiad
CUSchoolMusic
@cardiffunimusic
@cardiffunimusic

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
https://blogs.cardiff.ac.uk/
insiders/cy/
Hoffech chi gael gwybod rhagor am
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon
ateb eich cwestiynau.
Myfyrwyr go iawn ydynt, sy’n astudio
amrywiaeth o gyrsiau. Maent yma
i ateb unrhyw gwestiynau sydd
gennych am fywyd ym Mhrifysgol
Caerdydd. Sut beth yw diwrnod
arferol? Pa glybiau a chymdeithasau
sydd yno? Ydy’r sîn gerddorol yng
Nghaerdydd o unrhyw werth? Gall
fod am bron unrhyw beth.
MUSIC/0622/300
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