Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn)
Mae HND mewn Cerddoriaeth yr Academi Gerddoriaeth yn gwrs Addysg Uwch Llawn-amser sydd wedi’i gynllunio
ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu hastudiaethau academaidd neu gychwyn ar yrfa mewn
cerddoriaeth. Gyda gwerth amcangyfrifedig o £ 1.33bn i economi’r DU mewn gwerthiant cerddoriaeth yn unig a
gwerth cyﬀredinol o £ 4.5bn yn 2017, byddwch yn datblygu eich sgiliau i fynd ar drywydd proﬀesiynol
proﬀesiynol sy’n dod i’r amlwg ac yn gyﬀrous.
Mae swyddi yn y diwydiant cerddoriaeth ymhlith y mwyaf amrywiol, gyda rolau gan gynnwys ﬃlm, teledu,
stadia, stiwdios recordio, perﬀormiadau byw, addysg a gwaith ar eu liwt eu hunain. Mae swyddi penodol yn
cynnwys cerddor sesiwn, perﬀormiwr, peiriannydd stiwdio, gweithredwr asiantaeth gerddoriaeth, dylunydd sain,
cyfansoddwr, trefnydd, cyfarwyddwr cerdd, perﬀormiwr pen gorllewinol, athro cerdd, therapydd cerdd, darlledwr
radio, newyddiadurwr cerdd, ymchwilydd, rheolwr digwyddiad neu reolwr label recordiau.
Yn ogystal â’ch astudiaethau ﬀurﬁol mewn cerddoriaeth, cewch gyﬂe i ymgolli yn y cyﬂeoedd allgyrsiol sydd ar
gael yn yr Academi Gerdd gan gynnwys Côr, Band Swyddogaeth, Band Jazz, Cerddorfa a Grwp Pres. Byddwch yn
perﬀormio’n rheolaidd yng Nghanolfan Gelf Nidum bwrpasol, wedi’i lleoli ar y campws, tra cynhelir llawer o
deithiau perﬀormio yn y DU a rhyngwladol.
Cod UCAS: 506G

Gofynion Mynediad
Cynnig nodweddiadol fyddai: 3 Lefel A gan gynnwys Cerddoriaeth ar radd D neu uwch / 2 Lefel A gan gynnwys
Cerddoriaeth ar radd C neu uwch neu broﬃl MMM o gymhwyster BTEC Lefel 3 a phum TGAU ar C neu uwch, gan
gynnwys Saesneg a Mathemateg neu a cyfuniad addas o'r uchod.
Yn ogystal, gall meini prawf mynediad amrywio yn dibynnu ar broﬁad perthnasol diweddar yr ymgeisydd yn y
diwydiant cerddoriaeth. Croesewir ceisiadau gan ddysgwyr aeddfed nad oes ganddynt gymwysterau ﬀurﬁol, a
bydd y coleg yn ystyried ceisiadau yn unigol. Bydd clyweliad lleisiol / oﬀerynnol cyn ei dderbyn ar y cwrs.

Rhagolygon Gyrfa
Llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw'r BA (Anrh) Cerddoriaeth neu raddau eraill sy'n
gysylltiedig â cherddoriaeth. Mae gan raddedigion ragolygon cyﬂogaeth mewn ystod amrywiol o gwmnïau
cyfryngau yn ogystal â'r diwydiant cerddoriaeth, er enghraiﬀt: cerddor sesiwn, perﬀormiwr, peiriannydd stiwdio,
gweithredwr asiantaeth gerddoriaeth, dylunydd sain, cyfansoddwr a threfnydd, cyfarwyddwr cerdd, athro cerdd,
therapydd cerdd, radio darlledwr, newyddiadurwr cerdd, ymchwilydd, rheolwr digwyddiad, rheolwr label
recordiau.

Modiwlau’r cwrs
Beth bynnag fo’ch diddordeb mewn cerddoriaeth, byddwch yn cychwyn ar gwrs trwyadl, strwythuredig a difyr
wedi’i gyﬂwyno gan arbenigwyr y diwydiant. Gan grynhoi prif elfennau perﬀormiad cerddorol, cyfansoddi, sgiliau
clywedol, cynhyrchu cerddoriaeth a hunan-hyrwyddo, byddwch yn dysgu mewn amgylchedd o ystafelloedd
addysgu arbenigol ac oﬀer da, meddalwedd Sibelius Ultimate a Logic Pro X, 6 ystafell ymarfer, ystafell fyw,
recordio stiwdio ac awditoriwm.
Mae modiwlau arbenigol yn cynnwys: Y Diwydiant Cerdd, Marchnata a Hyrwyddo Cerddorion, Datblygiad
Proﬀesiynol, Ysgrifennu Caneuon, Sgiliau Trefnu Byw, Esblygiad yr Oﬀeryn, Techneg Perﬀormio ac Oﬀerynnol.

Asesiad
Byddwch yn dysgu – trwy gyfuniad o ddarlithoedd a addysgir / dosbarthiadau ymarferol a gweithdai / astudio
hunangyfeiriedig a dysgu cyfunol, gyda ﬀocws ar ddatblygu sgiliau technegol oﬀerynnol / lleisiol a’r wybodaeth
sylfaenol ychwanegol, ac ati sy’n hanfodol i’r cerddor cyﬂogadwy.
Gwneir asesiad trwy asesiad parhaus / gwaith cwrs / aseiniadau ysgrifenedig / nosweithiau asesu.

Costau Ychwanegol
Fﬁoedd 19/20: £ 7,500.
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