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1.1 Diffiniadau a nodweddion

Mae Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 mewn 
Busnes a Manwerthu Ffasiwn wedi'u dylunio i roi'r 
wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth y mae eu 
hangen ar fyfyrwyr i gael mynediad a symud ymlaen 
i astudio ar lefel gradd neu gyflogaeth yn y sector 
manwerthu ffasiwn. 

Maent yn cynnig cyfle i'r rhai sydd â diddordeb 
mewn ffasiwn archwilio, datblygu a phrofi eu 
creadigrwydd o fewn strwythur cymhwyster sy'n 
rhoi symbyliad a her iddynt, ac sy'n eu cynorthwyo i 
bontio o astudiaethau cyffredinol i astudiaethau mwy 
arbenigol.

Nid oes rhaid cwblhau'r cymwysterau o fewn amser 
penodol, ond fel arfer caiff y Diploma ei gwblhau 
dros gyfnod o flwyddyn a'r Diploma Estynedig 
dros ddwy flynedd. Mae strwythur y cymwysterau, 
sy'n cysylltu unedau er mwyn sicrhau cydlyniad, 
yn galluogi myfyrwyr i gyfuno sgiliau ymarferol 
newydd eu meithrin â gwybodaeth a dealltwriaeth 
ddamcaniaethol, wrth iddynt archwilio eu gallu a'u 
huchelgais a nodweddion penodol amrywiaeth eang 
o ddisgyblaethau ym maes busnes a manwerthu 
ffasiwn. Caiff myfyrwyr eu hannog i gydnabod, nid yn 
unig nodweddion unigryw gwahanol ddisgyblaethau, 
ond hefyd y berthynas ddeinamig ac arloesol o bosib 
rhwng y disgyblaethau hynny. 

Bydd y cymwysterau yn gofyn i fyfyrwyr ddatblygu 
methodoleg weithio gydlynol ac effeithiol, trwy 
broses o drochi, ailadrodd ac atgyfnerthu, a fydd yn 
eu galluogi i ymateb yn gadarnhaol ac yn greadigol 

ar draws amrywiaeth o aseiniadau a gweithgareddau 
creadigol. 

Mae uned olaf y Diploma Estynedig yn gofyn i 
fyfyrwyr ddangos y gallu annibynnol i'w symbylu eu 
hunain, ymchwilio, dadansoddi, trefnu, adfyfyrio a 
gwerthuso, sy'n gymesur ag astudio ar lefel Addysg 
Uwch. 

Bydd y cymwysterau yn annog myfyrwyr i gydnabod 
y cyd-destun ehangach y mae'r sector manwerthu 
ffasiwn yn gweithredu o'i fewn, a'r angen i ddatblygu 
sgiliau trosglwyddadwy i sicrhau cyfraniad effeithiol i 
ddatblygiad y diwydiant nawr ac yn y dyfodol.

Mae'r cymwysterau wedi'u nodweddu gan ddysgu 
trwy brofiad, trwy arbrofi ac integreiddio, gan 
ddibynnu ar gymhwyso a throsglwyddo sgiliau 
cydnabyddedig, ar yr un pryd â gwerthfawrogi'r 
canlyniadau damweiniol a newydd a all ddigwydd 
mewn ymarfer unigol ac ar y cyd. Mae'r cymhwyster 
hefyd yn cydnabod yr egwyddorion cyffredin a'r 
nodweddion unigryw ym maes busnes a manwerthu 
ffasiwn.

Disgwylir y bydd mwyafrif y myfyrwyr yn cwblhau'r 
Diploma Estynedig mewn Busnes a Manwerthu 
Ffasiwn dros gyfnod o ddwy flynedd. Er mwyn 
cefnogi cyfraddau cadw, cyflawniad a llwyddiant 
mewn canolfannau, mae'r Diploma mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn yn cynnig 'man ymadael' wedi'i 
achredu gyda thystysgrif ar ddiwedd blwyddyn un, os 
bydd myfyrwyr am ddewis peidio â symud ymlaen i 
flwyddyn dau.

Adran 1 
Ffrâm gyfeirio 
—
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1.2 Amcanion

Bydd y cymwysterau yn galluogi myfyrwyr i:
1 Feddu ar ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-

destunol o wahanol bersbectifau ac ymagweddau 
ym maes busnes a manwerthu ffasiwn neu bynciau 
astudio neu waith cysylltiedig.

2 Ymchwilio, dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth a 
syniadau perthnasol er mwyn datblygu datrysiadau 
creadigol.

3 Deall, addasu a defnyddio dulliau a sgiliau priodol 
ac ymarferol mewn ffordd ddiogel ar gyfer 
cynhyrchu creadigol.

4 Datrys problemau cymhleth drwy ddefnyddio 
dealltwriaeth ymarferol, ddamcaniaethol a 
thechnegol.

5 Adolygu'n feirniadol effeithiolrwydd a phriodoldeb 
dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau.

6 Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio i gymryd 
cyfrifoldeb dros eu dysgu, eu datblygiad a'u 
penderfyniadau eu hunain.

7 Cymryd cyfrifoldeb dros yr ymchwil, y cynllunio, y 
gwaith rheoli amser a'r camau a gymerir i gyrchu 
cyfleoedd dilyniant.

8 Cyflwyno'u hunain a'u gwaith yn effeithiol i 
gynulleidfaoedd priodol. 

Diploma Lefel 2 UAL mewn Busnes 
a Manwerthu Ffasiwn, Birmingham 
Metropolitan College © UAL

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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1.3 Strwythur y cymwysterau

Diploma mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
Unedau gorfodol i'w cyflawni: 8

Teitl yr uned Lefel ODA CAU Credydau

Uned 1 Egwyddorion busnes a manwerthu ffasiwn 3 80 120 12

Uned 2  Cyfathrebu ar gyfer busnes a manwerthu ffasiwn 3 70 100 10

Uned 3  Ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol 3 70 100 10

Uned 4  Cynhyrchu ffasiwn a'r gadwyn gyflenwi 3 60 90 9

Uned 5 Prynu ffasiwn a marsiandïaeth 3 60 90 9

Uned 6 Rheoli ffasiwn a marchnata 3 60 90 9

Uned 7  Marsiandïaeth weledol ar gyfer manwerthu ffasiwn 3 60 90 9

Uned 8 Prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 3 140 360 36

Cyfanswm 600 1040   104

Diploma Estynedig mewn Busnes a Manwerthu 
Ffasiwn
Unedau gorfodol i'w cyflawni: 13

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau Unedau 1–8 y Diploma 
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn, ynghyd ag 
Unedau 9–13.

Teitl yr uned Lefel ODA CAU Credydau

Uned 9   Astudiaeth arbenigol a pharatoi ar gyfer dilyniant ym maes 
busnes a manwerthu ffasiwn

3 90 140 14

Uned 10  Amgylcheddau manwerthu ffasiwn 3 90 130 13

Uned 11  Dyfodol ffasiwn a chynaliadwyedd 3 90 140 14

Uned 12  Cynnig prosiect mewn busnes a manwerthu ffasiwn 3 90 130 13

Uned 13  Prosiect estynedig mewn busnes a manwerthu ffasiwn 3 180 450 45

Cyfanswm 1140 2030   203

CAC Cyfanswm Amser y Cymhwyster
CAU Cyfanswm Amser yr Uned 
ODA Oriau Dysgu Dan Arweiniad
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1.4 Sylwadau ar strwythur y 
cymwysterau 

Diploma Lefel 3 mewn Busnes a Manwerthu 
Ffasiwn
Bydd y cymhwyster yn cael ei gyflwyno drwy 
gyfrwng 8 uned yr awgrymir eu hastudio dros 
gyfnod o flwyddyn. Bydd yr unedau'n amrywio o ran 
eu hyd er mwyn sicrhau bod y cymhwyster yn rhoi 
profiad cefnogol priodol wrth i fyfyrwyr archwilio'r 
profiad diagnostig wrth baratoi am addysg bellach 
neu gyflogaeth. Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r 
cymhwyster ddylunio aseiniadau a fydd yn darparu'r 
dysgu y mae ei angen i alluogi myfyrwyr i gyflawni'r 
meini prawf asesu. Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd 
a chymhlethdod yr aseiniadau a'r gweithgareddau 
penodol ym maes busnes a manwerthu ffasiwn y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae Unedau 1–3 wedi'u cysylltu er mwyn rhoi 
patrwm cydlynol o addysgu a dysgu a fydd yn rhoi 
cyflwyniad i'r myfyrwyr i'r sgiliau, y wybodaeth a'r 
ddealltwriaeth y mae eu hangen i archwilio, hybu a 
chynnal eu datblygiad ac a fydd yn pennu safon y 
bydd pob gweithgaredd a dysgu arall yn deillio ohoni. 
Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad diagnostig eang i 
fanwerthu ffasiwn a fydd yn datblygu eu dealltwriaeth 
o natur gydberthynol y ddisgyblaeth a'r diwydiant.

Bydd Uned 1, Egwyddorion busnes a manwerthu 
ffasiwn, yn rhoi cyflwyniad eang i fyfyrwyr i'r cyd-
destunau y mae manwerthu ffasiwn wedi'i leoli o'u 
mewn ac i'r amrywiaeth o rolau, cyfrifoldebau a 
chyfleoedd am gyflogaeth o fewn y sector. Bydd yr 
uned hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i'r nodweddion 
personol a phroffesiynol penodol y mae eu hangen ar 
gyfer gyrfa ym maes busnes a manwerthu ffasiwn.

Bydd Uned 2, Cyfathrebu ar gyfer busnes a 
manwerthu ffasiwn, yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i 
gyfathrebu llafar, ysgrifenedig a gweledol fel rhan 

annatod o weithgareddau yn y diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Byddant yn archwilio ac yn dadansoddi ystyr, 
sut i gyfleu neges i gynulleidfa, a phwysigrwydd iaith 
weledol a sgiliau digidol wrth gyflwyno a chyfathrebu 
syniadau.

Bydd Uned 3, Ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-
destunol, yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i ymchwilio 
cyd-destunau hanesyddol a chyfoes. Gan ystyried 
y pwnc drwy gyfrwng themâu, bydd myfyrwyr yn 
ymchwilio i amrywiaeth eang o bersbectifau sy'n 
dylanwadu ar syniadau cyfoes ym maes manwerthu 
ffasiwn.

Bydd Unedau 4–7 yn gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio'u 
sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth newydd 
mewn cyfres o aseiniadau mwy cymhleth a heriol a 
fydd yn eu cyflwyno i amrywiaeth o ddisgyblaethau 
o fewn y sector manwerthu ffasiwn. Wrth ddechrau 
archwilio nodweddion unigryw'r gweithgareddau 
hyn, byddant hefyd yn cael eu hannog i adnabod a 
deall y nodweddion sydd ganddynt yn gyffredin.

Bydd Uned 4, Cynhyrchu ffasiwn a'r gadwyn 
gyflenwi, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gaffael gwybodaeth 
a dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu dillad a chael 
cyflwyniad i'r gadwyn gyflenwi fyd-eang. Byddant yn 
archwilio'r sgiliau a'r priodoleddau penodol y mae eu 
hangen ar gyfer cynhyrchu a thechnoleg dillad ym 
maes manwerthu ffasiwn. 

Bydd Uned 5, Prynu a marsiandïaeth ffasiwn, yn 
rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i brynu a marsiandïaeth, 
gan gynnwys y cyfle i ddeall a defnyddio'r sgiliau a'r 
wybodaeth rhifedd hanfodol y mae eu hangen ar 
gyfer prynu a marsiandïaeth ar gyfer manwerthu 
ffasiwn.

Bydd Uned 6, Rheoli ffasiwn a marchnata, yn 
rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill gwybodaeth, sgiliau 
a dealltwriaeth o strwythurau, trefniadaeth a 
swyddogaethau manwerthu ffasiwn, ac archwilio 

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

UAL Awarding Body7



ymddygiad cwsmeriaid ynghyd â'r sgiliau a'r 
priodoleddau penodol y mae eu hangen ar gyfer 
rheoli a marchnata o fewn y diwydiant manwerthu 
ffasiwn.

Bydd Uned 7, Marsiandïaeth weledol ar gyfer 
manwerthu ffasiwn, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 
archwilio dulliau arddangos ar draws y sbectrwm 
o amgylcheddau manwerthu ffasiwn – rhai mewn 
siopau ac ar-lein – a'r sgiliau a'r wybodaeth benodol 
y mae eu hangen i wella gwerthiant trwy ddefnyddio 
marsiandïaeth weledol.

Bydd Uned 8, sef yr uned grynodol ym mlwyddyn 
gyntaf y cymhwyster dwy flynedd, yn galluogi 
myfyrwyr i arwain eu dysgu eu hunain i raddau drwy 
gyflawni prosiect sylweddol ar y cyd. 

Bydd Uned 8, Prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd, yn 
rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio'r sgiliau, y wybodaeth 
a'r ddealltwriaeth a ddatblygwyd yn yr unedau 
blaenorol. Bydd yn eu galluogi i arwain eu dysgu eu 
hunain i raddau, ac yn rhoi cyfle iddynt ddechrau 
meithrin gwell dealltwriaeth o'u nodau tymor hirach 
drwy eu dewis o weithgaredd i'w archwilio mewn 
mwy o fanylder mewn prosiect sylweddol ar y cyd.

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn
Bydd y cymhwyster yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng 
13 uned yr awgrymir eu hastudio dros gyfnod o ddwy 
flynedd. Mae disgrifiad o Unedau 1–8 ar y tudalennau 
blaenorol, ac o Unedau 10–13 isod.

Bydd Unedau 9–11 yn rhoi cyfleoedd mwy penodol i 
fyfyrwyr archwilio gweithgareddau a chymwyseddau 
o fewn busnes a manwerthu ffasiwn. Maent wedi'u 
dylunio i annog deialog bersonol mewn perthynas 
ag uchelgeisiau, blaenoriaethau a chyfleoedd am 
ddilyniant yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn cymryd 
cyfrifoldeb cynyddol dros eu dysgu eu hunain a'u 
huchelgeisiau personol.

Bydd Uned 9, Astudiaeth arbenigol a pharatoi ar 
gyfer dilyniant ym maes busnes a manwerthu ffasiwn, 
yn gofyn i fyfyrwyr gynnal deialog fwy ffurfiol o 
ymholi personol a diagnosis, wedi'i dylunio i ganfod 
cryfderau, brwdfrydedd ac uchelgais o fewn llwybr 
penodol. Bydd yr unedau'n galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu'r sgiliau entrepreneuraidd, proffesiynol a 
galwedigaethol y mae eu hangen ar gyfer dilyniant o 
fewn y ddisgyblaeth o'u dewis, ac i ganfod a pharatoi 
ar gyfer llwybrau penodol o fewn Addysg Uwch neu 
gyflogaeth sy'n briodol o ran eu huchelgeisiau. Bydd 
yr uned yn eu galluogi i arddangos y sgiliau ymarferol, 
deallusol a chyfathrebu y mae eu hangen ar gyfer 
dilyniant.

Bydd Uned 10, Amgylcheddau manwerthu ffasiwn, 
yn gofyn i fyfyrwyr ymchwilio ac archwilio'n feirniadol 
gyd-destunau hanesyddol a chyfoes, gwahanol 
dechnolegau, ynghyd â'u dylanwad ar ddatblygiad 
yr amgylchedd manwerthu ffasiwn. Bydd yr uned yn 
galluogi myfyrwyr i arddangos eu dealltwriaeth o'r 
defnyddiwr mewn amrywiaeth eang o farchnadoedd, 
ac i gyflwyno syniadau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
o'r ffordd y gellid cyrraedd cynulleidfaoedd a 
chyfathrebu â hwy.

Bydd Uned 11, Dyfodol ffasiwn a chynaliadwyedd, 
yn gofyn i fyfyrwyr ymchwilio i effaith foesegol 
ac amgylcheddol y gadwyn gyflenwi fyd-eang. 
Bydd yr uned yn eu galluogi i archwilio tueddiadau 
a datblygiadau yn y dyfodol o fewn y diwydiant 
manwerthu ffasiwn a, thrwy brosiect ymchwil 
personol, i gyflwyno syniadau a datrysiadau mewn 
ymateb i newid ac wrth ragweld newid.

Gyda'i gilydd, bydd Unedau 12 a 13 yn rhoi cyfleoedd i 
fyfyrwyr fireinio ac arddangos y sgiliau, y wybodaeth 
a'r ddealltwriaeth sy'n briodol i'w dewis o lwybr gyrfa 
i'r dyfodol ac ar gyfer mynediad i Addysg Uwch neu 
gyflogaeth gysylltiedig trwy gwblhau a chyflwyno 
prosiect sylweddol dan eu harweiniad eu hunain. 

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
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Bydd Uned 12, Cynnig prosiect mewn busnes a 
manwerthu ffasiwn, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ystyried 
eu cynnydd a'u cyflawniad personol drwy'r unedau 
blaenorol, eu hadolygu a'u crynhoi, a chyflwyno 
sail resymegol dros eu dewis o ddisgyblaeth a 
chyd-destun terfynol y prosiect. Bydd yr uned yn 
gofyn i fyfyrwyr fynegi'r sgiliau, y wybodaeth a'r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd drwy gydol y cwrs, 
a chyflwyno syniadau ar gyfer datblygu prosiect 
estynedig sydd wedi'i symbylu, ei ddylunio, ei 
wireddu a'i werthuso ganddynt eu hunain. 

Bydd Uned 13, Prosiect estynedig mewn busnes a 
manwerthu ffasiwn, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd 
rhan mewn gweithgaredd estynedig yn ymwneud 
â'r ddisgyblaeth o'u dewis. Bydd yr uned yn galluogi 
myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu 
hunain drwy ymateb yn gadarnhaol i'r cyfleoedd 
estynedig a roddir ar gyfer mynegi eu hunain a'u 
creadigrwydd personol. Bydd hefyd yn rhoi cyfle 
iddynt arddangos eu cyflawniad trwy wireddu 
prosiect, sy'n integreiddio'r sgiliau, y wybodaeth a'r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd drwy gydol y cwrs.

1.5 Derbyniadau

Mae UAL Awarding Body yn disgwyl i ganolfannau 
recriwtio gyda gonestrwydd ac ar sail gallu 
disgwyliedig y myfyrwyr i gyflawni gofynion 
yr uned(au) unigol neu'r cymhwyster cyfan yn 
llwyddiannus.

Dylai ymgeiswyr i gyrsiau ddarparu tystiolaeth 
briodol o'u dysgu a'u cyflawniad, yn ddelfrydol ar 
ffurf portffolio o waith. Ble bynnag y bo modd, dylid 
gwahodd ymgeiswyr i fynychu cyfweliad personol er 
mwyn galluogi'r cyfwelydd/cyfwelwyr i asesu gallu'r 
ymgeisydd a'r potensial y bydd yn elwa ar y cwrs. 

Mae UAL Awarding Body yn argymell y dylai fod gan 
fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais am y Diploma 

a'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn y canlynol o leiaf:
	> cymhwyster Lefel 2 UAL neu gymhwyster 
cyfatebol, neu
	> bedwar TGAU gradd C neu radd 4 neu uwch, neu
	> gymhwyster cyfatebol i Lefel 2 sgiliau gweithredol 
mewn Saesneg a Mathemateg.

Rhaid i'r Ganolfan gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ailsefyll 
Saesneg a Mathemateg.

Mae'n bosibl y cynghorir myfyrwyr i gwblhau'r 
cymwysterau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cael y 
cyfle gorau posibl i symud ymlaen i Addysg Uwch.

1.6 Ymsefydlu

Dylai canolfannau roi sesiynau ymsefydlu i'r myfyrwyr 
er mwyn sicrhau:
	> Y rhoddir llawlyfr cwrs ac unrhyw ddeunyddiau 
ategol eraill i hwyluso dysgu effeithiol
	> Bod trefniadau amserlennu'n glir
	> Y darperir systemau tiwtora academaidd 
	> Y canfyddir anghenion cefnogi dysgu ac y darperir 
ar eu cyfer fel y bo'n briodol
	> Y caiff strwythurau'r cyrsiau a'r gofynion asesu eu 
hegluro mewn perthynas ag asesu mewnol a safoni 
allanol 
	> Y caiff rheoliadau a gweithdrefnau iechyd a 
diogelwch eu hegluro.

1.7 Cynllunio'r rhaglen

Mae UAL Awarding Body yn cefnogi dulliau arloesol 
o ddylunio a chyflwyno rhaglenni o fewn cyd-destun 
eang nodau'r cymhwyster a'r deilliannau dysgu a'r 
meini prawf asesu. Felly gellir cyflwyno'r rhaglen 
mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
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Mae'r cymhwyster wedi'i ysgrifennu i gefnogi 
amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ei gyflwyno. Mae'r 
tair uned ar ddeg yn canolbwyntio ar brosesau ac 
egwyddorion sylfaenol ac maent yn fwriadol osgoi 
pennu cyd-destunau manwl ar gyfer cyflwyno'r 
rhaglen.

Er mai bwriad y cymhwyster yw rhoi mynediad i 
fyfyrwyr i amrywiaeth o ddisgyblaethau, mae'n gwbl 
ymarferol a dymunol y gellid defnyddio modelau 
cyflwyno mwy arbenigol i gefnogi datblygiad 
myfyrwyr sy'n dechrau'r cwrs gyda dealltwriaeth 
gliriach o'r disgyblaethau y dymunant weithio 
ynddynt. Felly, gellid cyflwyno'r rhaglen yng nghyd-
destun maes arbenigol penodol megis marchnata 
ffasiwn neu farsiandïaeth weledol.

Fodd bynnag, dylid cyflwyno mewn ffordd gydlynol 
ac integredig a chan ganolbwyntio'n gynyddol ar y 
berthynas rhwng datblygiad gwaith myfyrwyr a'r 
dewisiadau a wnânt. Wrth i'r rhaglen fynd rhagddi, 
rhaid i fyfyrwyr allu dangos cyflawniad o ran dysgu 
ac arsylwi o brofiad ymarferol ym maes busnes a 
manwerthu ffasiwn, ochr yn ochr â gallu cynyddol 
i gyfosod eu profiadau mewn ffordd gydlynol 
wrth baratoi ar gyfer camau nesaf eu datblygiad 
proffesiynol. 

Dylai myfyrwyr bob amser fod yn datblygu sylfaen 
sgiliau sy'n cydnabod y gydberthynas rhwng 
y beirniadol, y damcaniaethol a'r ymarferol, a'r 
berthynas rhwng datblygiad eu syniadau a'u gwaith 
a'r dewisiadau a wnânt ynghylch dilyniant yn y 
dyfodol.

Dylai canolfannau sy'n bwriadu cyflwyno'r 
cymhwyster ymgyfarwyddo â'r 13 uned unigol a'r 
deunydd ategol, gan gynnwys:
	> Nodau'r unedau 
	> Deilliannau dysgu'r unedau
	> Meini prawf asesu'r unedau
	> Cynnwys dangosol yr unedau

	> Strategaethau addysgu a gweithgareddau dysgu yr 
unedau
	> Dulliau asesu a thystiolaeth o gyflawniad
	> Adnoddau angenrheidiol
	> Meini prawf graddio.

Ni fydd disgwyl i bob canolfan sy'n cyflwyno'r 
Diplomas gyflwyno'n union yr un rhaglen, ond 
bydd gofyn iddynt ymgorffori'r un deilliannau 
dysgu a meini prawf asesu a sicrhau trefn gydlynol 
(patrymau addysgu, dysgu ac asesu sy'n ddi-dor, yn 
rhyngweithiol ac yn integredig), yn hytrach na dull 
tameidiog ar draws disgyblaethau amrywiol. 

Disgwylir y bydd canolfannau'n darparu adnoddau 
ar gyfer dysgu ym meysydd manwerthu ffasiwn, 
cynhyrchu, cyfathrebu, marsiandïaeth weledol, 
busnes a marchnata. Nid yw'r rhestr hon i fod yn 
gynhwysfawr ond yn hytrach mae'n arweiniad 
i'r meysydd gweithgaredd cyffredinol a fydd yn 
cyflawni nodau'r cymwysterau ac yn sicrhau profiad 
gwirioneddol ddiagnostig a throchol.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
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1.8 Datblygiad personol a 
phroffesiynol

Bydd y Diploma a'r Diploma Estynedig mewn Busnes 
a Manwerthu Ffasiwn yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
ddatblygu a defnyddio sgiliau trosglwyddadwy 
eang drwy annog ethos o ddatblygiad personol a 
phroffesiynol. Yn benodol, bydd y rhaglen yn caniatáu 
i fyfyrwyr arddangos:
	> Blaengarwch 
	> Ymholi annibynnol
	> Meddwl yn greadigol
	> Dysgu adfyfyriol
	> Gweithio mewn tîm
	> Hunanreolaeth
	> Cyfranogiad effeithiol
	> Datrys problemau
	> Cyfathrebu
	> Rhifedd. 

1.9 Asesu

Bydd Unedau 1–7 y Diploma Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn yn cael eu hasesu'n fewnol a'u 
dilysu'n fewnol drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr ac maent yn ddarostyngedig i broses 
allanol UAL Awarding Body ar gyfer sicrhau ansawdd.

Bydd Unedau 1–7 ac Unedau 9–11 y Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn 
yn cael eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n fewnol yn 
erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Uned 8, uned olaf y Diploma Lefel 3 mewn Busnes 
a Manwerthu Ffasiwn, fydd yn pennu'r radd a 
gyflawnir ar Lefel 3. Gellir rhoi gradd Methu, Llwyddo, 
Teilyngdod neu Ragoriaeth ar gyfer yr uned.

Rhaid i'r myfyrwyr gwblhau Unedau 1–7 y diploma yn 
llwyddiannus, cyn symud ymlaen i'r uned derfynol, 
sef Uned 8.

Caiff y dystiolaeth ei hasesu yn erbyn y meini prawf 
graddio, a'i safoni'n fewnol ac yn allanol drwy 
gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn y 
deilliannau dysgu a'r meini prawf graddio ac asesu.

Caiff myfyriwr sy'n cyflwyno tystiolaeth sy'n methu â 
bodloni'r meini prawf asesu ei gyfeirio/chyfeirio. Mae 
gan y myfyriwr un cyfle arall i glirio cyfeiriad drwy 
gyflwyno tystiolaeth ychwanegol o fewn amserlen 
y mae'r ganolfan yn cytuno arni ac a gadarnheir gan 
UAL Awarding Body. Mae arweiniad pellach ar asesu 
i'w weld yn yr adrannau Arweiniad i Fyfyrwyr a Meini 
Prawf Graddio yn y fanyleb hon.

Yn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn, mae Uned 12 ac Uned 13 gyda'i 
gilydd yn cwmpasu'r gweithgareddau dysgu ac asesu 
ar gyfer y prosiect terfynol, a nhw fydd yn pennu'r 
radd a gyflawnir ar Lefel 3. 

Susannah Gabriel, MA Ffotograffiaeth Ffasiwn yn 
London College of Fashion © Alys Tomlinson
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Rhaid i'r myfyrwyr gwblhau Unedau 9–11 y Diploma 
Estynedig yn llwyddiannus cyn symud ymlaen i'r 
unedau terfynol, sef Uned 12 ac 13.

Bydd y dystiolaeth ar gyfer Uned 12, Cynnig Prosiect 
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn, yn cael ei hasesu 
yn erbyn y meini prawf graddio ac yn cyfrannu 40% 
o'r marc ar gyfer y radd derfynol. Gellir rhoi gradd 
Methu, Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth ar gyfer 
yr uned.

Bydd y 60% sy'n weddill o'r radd gyffredinol derfynol 
yn cael ei bennu gan berfformiad myfyrwyr yn Uned 
13: Prosiect estynedig mewn busnes a manwerthu 
ffasiwn. Caiff hyn ei asesu a'i safoni'n fewnol a'i 
safoni'n allanol drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn y deilliannau dysgu a'r meini prawf 
graddio ac asesu. Gellir rhoi gradd Methu, Llwyddo, 
Teilyngdod neu Ragoriaeth ar gyfer yr uned.

Bydd y ddwy radd yn cael eu cyfuno i roi'r radd 
gyffredinol derfynol ar gyfer y cymhwyster.

I ennill gradd Llwyddo mewn unrhyw uned, rhaid 
bodloni'r holl feini prawf asesu. 

I ennill gradd Teilyngdod neu Ragoriaeth, rhaid 
bodloni'r holl feini prawf graddio yn llawn.

Caiff myfyriwr sy'n cyflwyno tystiolaeth sy'n methu â 
bodloni'r meini prawf asesu ei gyfeirio/chyfeirio. Mae 
gan y myfyriwr un cyfle arall i glirio cyfeiriad drwy 
gyflwyno tystiolaeth ychwanegol o fewn amserlen 
y mae'r ganolfan yn cytuno arni ac a gadarnheir gan 
UAL Awarding Body. Mae arweiniad pellach ar asesu 
i'w weld yn yr adrannau Arweiniad i fyfyrwyr a Meini 
prawf graddio yn y fanyleb hon.

1.10 Achredu a chyllid

Mae'r cymwysterau wedi'u hachredu gan Ofqual 
ac maent yn rhan o'r Fframwaith Cymwysterau 
Rheoleiddiedig (RQF).

Y rhif achredu cymhwyster, neu QAN ('qualification 
accreditation number'), ar gyfer y Diploma Lefel 3 
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn yw 601/6483/9.

Y rhif achredu cymhwyster, neu QAN, ar gyfer 
y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn yw 601/6484/0.

Gall canolfannau ganfod manylion llawn am 
drefniadau cyllido'r Asiantaeth Cyllido Addysg 
(EFA) a'r Asiantaeth Cyllido Sgiliau (SFA) ar gyfer y 
cymwysterau ar gyfleuster chwilio nodau dysgu 'the 
Hub'.

Ella Jarvis, 'Vivienne Westwood X Selfridges', 
Diploma Lefel 4 mewn Arddangos Gweledol a 
Brandio ar gyfer Manwerthu Ffasiwn, Fashion 
Retail Academy © Ella Jarvis
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Unedau a chynnwys dangosol
Diploma Lefel 3
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Uned 1
Egwyddorion busnes a manwerthu ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 80

CAU 120

Credydau 12

Nod yr uned   Rhoi cyflwyniad eang i fyfyrwyr i'r cyd-
destunau y mae manwerthu ffasiwn 
wedi'i leoli o'u mewn ac i'r amrywiaeth 
o rolau, cyfrifoldebau a chyfleoedd 
am gyflogaeth o fewn y sector. Bydd yr 
uned hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i'r 
nodweddion personol a phroffesiynol 
penodol y mae eu hangen ar gyfer 
gyrfa ym maes busnes a manwerthu 
ffasiwn.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall y cyd-destunau y mae manwerthu ffasiwn 
wedi'i leoli o'u mewn.

1.1  Cymharu yn feirniadol amrywiaeth o gyd-
destunau y mae manwerthu ffasiwn wedi'i leoli o'u 
mewn. 

1.2  Cymhwyso dealltwriaeth o gyd-destunau i 
gefnogi gweithgareddau busnes a manwerthu 
ffasiwn. 

DD2  
Deall rolau, cyfrifoldebau a dulliau ym maes 
busnes a manwerthu ffasiwn. 

2.1  Arddangos gwybodaeth am arferion a dulliau 
gwaith.

DD3  
Deall y nodweddion personol a phroffesiynol y 
mae eu hangen ar gyfer gyrfa ym maes busnes 
a manwerthu ffasiwn. 

3.1  Trefnu eu hun a gweithio i gyrraedd terfynau 
amser a thargedau. 

3.2  Arddangos proffesiynoldeb wrth weithio gydag 
eraill. 
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Gellir cysylltu'r uned hon yn ffurfiol drwy aseiniad neu 
aseiniadau ar y cyd ag Unedau 2 a 3, ac fe'i dyluniwyd 
i ddarparu corff cydlynol o wybodaeth ac i ddatblygu 
sgiliau ymarferol, beirniadol a dadansoddi a fydd 
yn galluogi'r ymgeisydd i ddatblygu dealltwriaeth 
o'r amrywiaeth o weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir ym maes busnes a manwerthu ffasiwn.

Dylai'r uned hon, ynghyd ag Unedau 2 a 3, ddarparu'r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y bydd 
yr holl ddysgu dilynol yn y cymhwyster yn seiliedig 
arnynt. Mae'n bwysig felly sicrhau bod myfyrwyr yn 
cyrraedd safonau priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn fentrus a chadw 
meddwl agored wrth archwilio, dadansoddi a 
gwerthuso amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. 
Felly bydd disgwyl iddynt arddangos eu dealltwriaeth 
mewn modd priodol o fedrus, a dylid eu hannog i 
archwilio'r berthynas rhwng eu profiadau eu hunain 
ac ymarfer cyfredol a'r amgylchedd proffesiynol.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned hon drwy 
gyfrwng aseiniadau yn y stiwdio, sesiynau gweithdy, 
seminarau ac ymweliadau addysgol wedi'u dylunio 
i gryfhau dealltwriaeth, gallu a hyder myfyrwyr 
wrth ddefnyddio a chymhwyso amrywiaeth o 
fethodolegau.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys:
	> Cyflwyniad i'r gadwyn gyflenwi
	> Cyflwyniad i rifedd ar gyfer prynu a marsiandïaeth
	> Ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau
	> Archwilio cyd-destunau byd-eang a lleol
	> Ymchwiliad i wasanaeth cwsmeriaid
	> Ymchwiliad i farchnata a ffordd o fyw 
	> Ymchwilio a dadansoddi amgylcheddau 

manwerthu
	> Archwilio o'r cysyniad i'r defnyddiwr
	> Cyflwyniad i iechyd, diogelwch a moeseg
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod 
	> Asesu gan gydfyfyrwyr a hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, byrddau stori, cyflwyniadau sain, 
gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Lauri Sallantaus yn y stiwdio, MA 
Marchnata Ffasiwn Strategol yn 
London College of Fashion, UAL  
© Alys Tomlinson 
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Uned 2
Cyfathrebu ar gyfer busnes a manwerthu ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 70

CAU 100 

Credydau 10

Nod yr uned  Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i gyfathrebu 
llafar, ysgrifenedig a gweledol fel 
rhan annatod o weithgareddau yn 
y diwydiant manwerthu ffasiwn. 
Bydd myfyrwyr yn archwilio ac 
yn dadansoddi ystyr, sut i gyfleu 
neges i gynulleidfa a phwysigrwydd 
iaith weledol a sgiliau digidol wrth 
gyflwyno a chyfathrebu syniadau a 
chysyniadau.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Defnyddio technegau a dulliau cyflwyno llafar, 
ysgrifenedig, gweledol a digidol.

1.1  Cymhwyso technegau a dulliau cyflwyno 
traddodiadol a digidol i gyfleu syniadau. 

DD2  
Cyfleu ystyr i gynulleidfa benodol.

2.1  Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ddulliau 
amgen a ddefnyddir i gyfleu ystyr i gynulleidfa. 

2.2  Dewis a chymhwyso dulliau cyfathrebu priodol 
wrth gyflwyno i gynulleidfa benodol.
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Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Gellir cysylltu'r uned hon yn ffurfiol drwy aseiniad neu 
aseiniadau ar y cyd ag Unedau 1 a 3, ac fe'i dyluniwyd 
i ddarparu corff cydlynol o wybodaeth ac i ddatblygu 
sgiliau ymarferol, beirniadol a dadansoddi a fydd 
yn galluogi'r ymgeisydd i ddatblygu dealltwriaeth 
o'r amrywiaeth o weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir ym maes busnes a manwerthu ffasiwn.

Dylai'r uned hon, ynghyd ag Unedau 1 a 3, ddarparu'r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y bydd 
yr holl ddysgu dilynol yn y cymhwyster yn seiliedig 
arnynt. Mae'n bwysig felly sicrhau bod myfyrwyr yn 
cyrraedd safonau priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn fentrus a chadw 
meddwl agored wrth archwilio, dadansoddi a 
gwerthuso amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. 
Bydd disgwyl i fyfyrwyr arddangos eu dealltwriaeth 
mewn modd priodol o fedrus, a dylid eu hannog i 
archwilio'r berthynas rhwng eu profiadau eu hunain 
ac ymarfer cyfredol a'r amgylchedd proffesiynol.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned hon drwy 
gyfrwng aseiniadau yn y stiwdio, sesiynau gweithdy, 
seminarau ac ymweliadau addysgol wedi'u dylunio 
i gryfhau dealltwriaeth, gallu a hyder myfyrwyr 
wrth ddefnyddio a chymhwyso amrywiaeth o 
fethodolegau.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys:
	> Cyflwyniad i iaith weledol a semioteg
	> Cyflwyniad i dechnegau a phrosesau digidol
	> Ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau
	> Archwilio dulliau cyfathrebu traddodiadol ac ar y 
we
	> Ymchwilio i frandio a delwedd
	> Gweithdai technegol yn archwilio offer cyfathrebu 
traddodiadol, cyfryngau newydd ac aml-sianel
	> Ymchwilio a dadansoddi grwpiau defnyddwyr a 
marchnadoedd targed drwy gyfrwng astudiaethau 
achos
	> Archwilio ffurfiau amgen o gyflwyno gwybodaeth 
	> Cyflwyniad i gyflwyno syniadau a chynigion
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod i ddadansoddi effeithiolrwydd 
gwahanol dechnegau
	> Asesu gan gydfyfyrwyr a hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, byrddau stori, cyflwyniadau sain, 
gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Diploma Lefel 2 UAL mewn Busnes 
a Manwerthu Ffasiwn, Birmingham 
Metropolitan College © UAL

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Uned 3
Ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 70

CAU 100 

Credydau 10

Nod yr uned  Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i ymchwilio 
i gyd-destunau hanesyddol a chyfoes. 
Gan ystyried y pwnc drwy gyfrwng 
themâu, bydd myfyrwyr yn ymchwilio 
i amrywiaeth eang o bersbectifau sy'n 
dylanwadu ar syniadau cyfoes ym 
maes manwerthu ffasiwn.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall y safbwyntiau hanesyddol a chyfoes sy'n 
dylanwadu ar fanwerthu ffasiwn.

1.1  Dadansoddi amrywiaeth o safbwyntiau sy'n 
dylanwadu ar weithgareddau manwerthu ffasiwn. 

1.2  Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o 
bersbectifau hanesyddol a chyfoes i gefnogi eu 
hymarfer eu hun.

DD2  
Deall y cyd-destunau diwylliannol, moesegol 
ac amgylcheddol y mae'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn wedi'i leoli o'u mewn.

2.1  Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o gyd-destunau 
y mae'r diwydiant manwerthu ffasiwn wedi'i leoli 
o'u mewn. 

2.2  Cymhwyso dealltwriaeth o gyd-destunau 
diwylliannol, moesegol, ac amgylcheddol i 
gefnogi eu hymarfer eu hun.
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Gellir cysylltu'r uned hon yn ffurfiol drwy aseiniad neu 
aseiniadau ar y cyd ag Unedau 1 a 2, ac fe'i dyluniwyd 
i ddarparu corff cydlynol o wybodaeth ac i ddatblygu 
sgiliau ymarferol, beirniadol a dadansoddi a fydd 
yn galluogi'r myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth 
o'r amrywiaeth o weithgareddau ac elfennau a 
ddefnyddir ym maes busnes a manwerthu ffasiwn.

Dylai'r uned hon, ynghyd ag Unedau 1 a 2, ddarparu'r 
sylfaen o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y bydd 
yr holl ddysgu dilynol yn y cymhwyster yn seiliedig 
arnynt. Mae'n bwysig felly sicrhau bod myfyrwyr yn 
cyrraedd safonau priodol mewn gweithgareddau 
ymarferol a damcaniaethol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn fentrus a chadw 
meddwl agored wrth archwilio persbectifau 
beirniadol a chyd-destunol. Dylid annog myfyrwyr 
hefyd i adnabod y berthynas addysgiadol rhwng 
astudio a dadansoddi persbectifau hanesyddol a 
chyfoes a'u gweithgareddau eu hunain.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned hon drwy 
gyfrwng aseiniadau yn y stiwdio, sesiynau gweithdy, 
seminarau ac ymweliadau addysgol wedi'u dylunio 
i gryfhau dealltwriaeth, gallu a hyder myfyrwyr 
wrth ddefnyddio a chymhwyso amrywiaeth o 
fethodolegau. Mae'r uned yn rhoi cyfle cynnar i 
fyfyrwyr ddatblygu eu llythrennedd trwy wneud 

gwaith dadansoddi cyd-destunol estynedig. Dylid 
annog myfyrwyr hefyd i fynegi eu canfyddiadau 
mewn gweithdai wedi'u hwyluso.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys:
	> Cyflwyniad i hanes y diwydiant manwerthu ffasiwn 
	> Cyflwyniad i ddylanwadau cyfoes ar y diwydiant 

manwerthu ffasiwn
	> Ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau
	> Archwilio persbectifau beirniadol drwy gyfrwng 
amrywiaeth o ffurfiau cyflwyno
	> Ymchwilio i bersbectifau diwylliannol a moesegol 
	> Ymchwiliadau i effaith amgylcheddol y diwydiant 
ffasiwn 
	> Ymweliadau addysgol gan gynnwys 
arddangosfeydd a sioeau masnach
	> Ymchwil mewn llyfrgelloedd ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod 
	> Asesu gan gydfyfyrwyr a hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd.
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Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, traethodau, cyflwyniadau sain, 
gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Fashion Means Business 19 
gan Fashion Innovation Agency 
ym Marchnad Spitalfields 
© Katy Davis 

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Uned 4
Cynhyrchu ffasiwn a'r gadwyn gyflenwi

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 60

CAU 90 

Credydau 9

Nod yr uned  Rhoi cyfle i fyfyrwyr gaffael 
gwybodaeth a dealltwriaeth o 
brosesau cynhyrchu dillad, cael 
cyflwyniad i'r gadwyn gyflenwi 
fyd-eang, ac archwilio'r sgiliau 
a'r priodoleddau penodol y mae 
eu hangen ar gyfer cynhyrchu 
a thechnoleg dillad ym maes 
manwerthu ffasiwn.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall y cyd-destunau y mae cynhyrchu ffasiwn 
yn gweithredu o'u mewn.

1.1  Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o gyd-
destunau'r gadwyn gyflenwi. 

1.2  Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o'r 
gadwyn gyflenwi i gefnogi eu hymarfer eu hun.

DD2  
Adnabod prosesau a thechnoleg cynhyrchu 
dillad.

2.1  Arddangos gallu i gynllunio, trefnu a chyflwyno 
datrysiadau i broblem mewn perthynas â 
chynhyrchu a thechnoleg dillad. 

2.2  Defnyddio sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a 
dulliau i ddatrys problem mewn perthynas â 
chynhyrchu dillad.

DD3  
Gwerthuso datrysiadau i broblem mewn 
perthynas â chynhyrchu a thechnoleg dillad.

3.1  Dadansoddi effeithiolrwydd datrysiadau ar 
gyfer problem mewn perthynas â chynhyrchu a 
thechnoleg dillad.
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Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu dillad 
a'r gadwyn gyflenwi fyd-eang. Dylai'r uned ymgorffori 
cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio theori ac ymarfer, ennill 
sgiliau perthnasol ym maes cynhyrchu a thechnoleg 
dillad, a datblygu gwybodaeth am y berthynas rhwng 
cynhyrchu a chyflenwi lleol a byd-eang.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned fel rhan 
o brosiect stiwdio neu weithdy wedi'i ddylunio i 
gryfhau hyder myfyrwyr a'u helpu i ymgyfarwyddo 
â'r amrywiaeth o weithgareddau y mae eu hangen 
i ddatrys problem gynhyrchu benodol yn effeithiol. 
Gallai hyn fod ar ffurf cysyniad neu brosiect wedi'i 
wireddu. Dylid darparu cyfleoedd i fyfyrwyr 
fynegi, cofnodi a chyflwyno eu datrysiadau mewn 
amrywiaeth o ffurfiau. Gellir defnyddio grwpiau 
trafod, seminarau, gweithdai a darlithoedd i gefnogi'r 
dysgu ar gyfer yr uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog neu'n gofyn gweithio mewn 
tîm. Mae'n bwysig cydnabod bod gweithio mewn 
tîm yn arferedig yn llawer o'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Gellir cyflwyno'r dysgu drwy gyfrwng 
aseiniad 'byw' wedi'i osod yn allanol sy'n annog 
myfyrwyr i ddeall cyfyngiadau masnachol a'r angen 
am fethodoleg waith gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i archwilio'r berthynas rhwng 
eu profiad eu hunain ac enghreifftiau eraill o fewn y 
diwydiant.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys:
	> Cyflwyniad i'r gadwyn gyflenwi fyd-eang gan 

gynnwys penderfyniadau cyrchu 
	> Ymarferion mewn dadansoddiad PESTLE 
	> Cyflwyniad i CAD technoleg dillad a datblygiadau 

technolegol
	> Cyflwyniad i nodweddion gwahanol ddefnyddiau
	> Cyflwyniad i gostau a manylebau
	> Archwilio rolau a chyfrifoldebau technoleg dillad, 

gan gynnwys torri patrymau, graddio, datblygu 
samplau a rheoli ansawdd
	> Archwilio prosesau cynhyrchu ar gyfer amrywiaeth 

o farchnadoedd
	> Archwilio sut mae syniadau dylunio yn cael eu 

haddasu ar gyfer gofynion manwerthu gan 
gynnwys cyfarfodydd efelychu ffit 
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 

hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

UAL Awarding Body24



Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd.

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, patrymau, manylebau costau, 
samplau, toiles, cyflwyniadau sain, gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Carrie Wynn-Durbin, 'Palace X Basquiat', 
Diploma Lefel 3 mewn Busnes a Manwerthu 
Ffasiwn, Bridgewater and Taunton College  
© Carrie Wynn-Durbin

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Uned 5
Prynu ffasiwn a marsiandïaeth

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 60

CAU 90 

Credydau 9

Nod yr uned  Rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i brynu a 
marsiandïaeth ynghyd â chyfle i ddeall 
a defnyddio'r sgiliau a gwybodaeth 
rhifedd hanfodol y mae eu hangen ar 
gyfer prynu a marsiandïaeth ar gyfer 
manwerthu ffasiwn.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall y cyd-destunau y mae prynu a 
marsiandïaeth ar gyfer manwerthu ffasiwn yn 
gweithredu o'u mewn. 

1.1  Cymharu'n feirniadol strategaethau prynu ar gyfer 
amrywiaeth o farchnadoedd manwerthu ffasiwn. 

1.2  Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o 
wybodaeth am dueddiadau i gefnogi eu hymarfer 
eu hun. 

DD2  
Dehongli data a defnyddio rhifedd i ddatrys 
problem prynu a marsiandïaeth.

2.1  Arddangos y gallu i ddehongli data a dadansoddi'r 
farchnad i lywio penderfyniadau prynu a 
marsiandïaeth. 

2.2  Cymhwyso sgiliau a gwybodaeth rhifedd 
i ddiwallu costau a chyfyngiadau ar gyfer 
marchnad fanwerthu benodol. 

DD3  
Cynllunio, creu a chyflwyno cyfres mewn 
ymateb i broblem prynu a marsiandïaeth.

3.1  Dadansoddi effeithiolrwydd datrysiadau i 
broblem prynu a marsiandïaeth.
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr 
i ddatblygu dealltwriaeth o ddulliau prynu a 
marsiandïaeth ar gyfer y diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Dylai'r uned ymgorffori cyfleoedd i fyfyrwyr 
archwilio'r prif symbylwyr ar gyfer amrywiaeth o 
farchnadoedd manwerthu, deall prosesau cynllunio 
ac ennill sgiliau perthnasol ym maes dadansoddi data 
a thueddiadau gan gynnwys rhifedd.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned fel rhan 
o brosiect stiwdio neu weithdy wedi'i ddylunio i 
gryfhau hyder myfyrwyr a'u helpu i ymgyfarwyddo 
â'r amrywiaeth o weithgareddau y mae eu hangen 
i ddatrys problem benodol yn effeithiol mewn 
perthynas â phrynu a marsiandïaeth. Dylid darparu 
cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi, cofnodi a chyflwyno 
eu datrysiadau mewn amrywiaeth o ffurfiau. Gellir 
defnyddio grwpiau trafod, seminarau, gweithdai a 
darlithoedd i gefnogi'r dysgu ar gyfer yr uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog neu'n gofyn gweithio mewn 
tîm. Mae'n bwysig cydnabod bod gweithio mewn 
tîm yn arferedig yn llawer o'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Gellir cyflwyno'r dysgu drwy gyfrwng 
aseiniad 'byw' wedi'i osod yn allanol sy'n annog 
myfyrwyr i ddeall cyfyngiadau masnachol a'r angen 
am fethodoleg waith gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i archwilio'r berthynas rhwng 
eu profiad eu hunain ac enghreifftiau eraill o fewn y 
diwydiant.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys:
	> Cyflwyniad i rolau a chyfrifoldebau timau prynu a 

marsiandïaeth 
	> Ymarferion dehongli data taenlen a dadansoddi 

gwybodaeth am y farchnad 
	> Cyflwyniad i strategaethau prynu ac USP ar gyfer 
amrywiaeth o farchnadoedd manwerthu ffasiwn 
	> Cyflwyniad i strwythurau prisio, elw a lleoli yn y 

farchnad 
	> Cyflwyniad i ddyraniadau stoc, cymarebau a 
strategaethau i optimeiddio gwerthiant
	> Ymarferion defnyddio rhifedd 
	> Archwilio cymysgedd marsiandïaeth a gwybodaeth 
am dueddiadau tymhorol 
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 

hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, taenlenni, dadansoddi 
tueddiadau, cynlluniau ar gyfer cyfres, cyflwyniadau 
sain, gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Fashion Means Business 19 gan 
Fashion Innovation Agency ym 
Marchnad Spitalfields © Katy Davis 
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Uned 6 
Rheoli ffasiwn a marchnata

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 60

CAU 90 

Credydau 9

Nod yr uned  Rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill 
gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth 
o strwythurau, trefniadaeth a 
swyddogaethau manwerthu ffasiwn, 
ac archwilio ymddygiad cwsmeriaid a'r 
sgiliau a'r priodoleddau penodol y mae 
eu hangen ar gyfer rheoli a marchnata 
o fewn y diwydiant manwerthu 
ffasiwn.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall y strwythurau gweithrediadol, y 
drefniadaeth a'r swyddogaethau sy'n cefnogi 
manwerthu ffasiwn. 

1.1  Cymharu'n feirniadol strategaethau sefydliadol a 
marchnata ar gyfer amrywiaeth o farchnadoedd 
manwerthu ffasiwn. 

1.2  Defnyddio gwybodaeth am ffactorau allanol 
a mewnol ar berfformiad busnes i lywio eu 
hymarfer eu hun. 

DD2  
Cymhwyso egwyddorion rheoli a marchnata i 
ddatrys problem benodol ym maes manwerthu 
ffasiwn. 

2.1  Defnyddio ymchwil a gwaith dadansoddi o 
ymddygiad cwsmeriaid i ddatblygu datrysiadau i 
broblem manwerthu ffasiwn. 

2.2  Defnyddio offer rheoli i ddadansoddi perfformiad 
ar gyfer marchnad fanwerthu benodol. 

DD3  
Gwerthuso a chyflwyno penderfyniadau rheoli a 
marchnata.

3.1  Gwerthuso a chyflwyno datrysiadau i broblem 
manwerthu ffasiwn.
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth o ddulliau rheoli a marchnata 
ar gyfer y diwydiant manwerthu ffasiwn. Dylai'r 
uned ymgorffori cyfleoedd i'r myfyriwr archwilio 
offer busnes a rheoli gan gynnwys: dadansoddiadau 
SWOT, PESTLE a DIAMOND; datblygu cysyniad; 
hyrwyddo a brandio; rheoli perthynas â chwsmeriaid; 
deddfwriaeth iechyd, diogelwch ac arall; cyllid busnes, 
ac adnoddau dynol.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned fel rhan 
o brosiect stiwdio neu weithdy wedi'i ddylunio i 
gryfhau hyder myfyrwyr a'u helpu i ymgyfarwyddo 
â'r amrywiaeth o weithgareddau y mae eu hangen 
i ddatrys problem benodol yn effeithiol mewn 
perthynas â rheoli a marchnata. Dylid darparu 
cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi, cofnodi a chyflwyno 
eu datrysiadau mewn amrywiaeth o ffurfiau. Gellir 
defnyddio grwpiau trafod, seminarau, gweithdai a 
darlithoedd i gefnogi'r dysgu ar gyfer yr uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog neu'n gofyn gweithio mewn 
tîm. Mae'n bwysig cydnabod bod gweithio mewn 
tîm yn arferedig yn llawer o'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Gellir cyflwyno'r dysgu drwy gyfrwng 
aseiniad 'byw' wedi'i osod yn allanol sy'n annog 
myfyrwyr i ddeall cyfyngiadau masnachol a'r angen 
am fethodoleg waith gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i archwilio'r berthynas rhwng 
eu profiad eu hunain ac enghreifftiau eraill o fewn y 
diwydiant.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys: 
	> Cyflwyniad i rolau a chyfrifoldebau mewn 
perthynas â rheoli a marchnata 
	> Cyflwyniad i weithdrefnau gweithrediadol dyddiol, 
rheoli adnoddau a KPIs 
	> Ymarferion dadansoddi cwsmeriaid 
	> Archwilio CRM ar gyfer amgylcheddau manwerthu 
ffisegol a digidol 
	> Cyflwyniad i strategaethau marchnata ac USP ar 
gyfer amrywiaeth o farchnadoedd manwerthu 
ffasiwn 
	> Archwilio dyluniad trefniadol a rheoli siopau
	> Archwilio adnoddau dynol a rheoli timoedd 
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 
hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.
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Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, 
er enghraifft, gynnwys: astudiaethau achos, 
adroddiadau, dyddiaduron adfyfyriol, blogiau, 
llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, portffolios ymchwil, 
cynlluniau busnes, cyflwyniadau sain, gweledol a 
digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Isabella Pavitt, 'London City Flashmob 
marketing campaign', Diploma Lefel 4 mewn 
Manwerthu Ffasiwn, Fashion Retail Academy 
© Isabella Pavitt
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Uned 7 
Marsiandïaeth weledol ar gyfer manwerthu ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3 

ODA 60

CAU 90 

Credydau 9

Nod yr uned  Rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio dulliau 
arddangos ar draws y sbectrwm o 
amgylcheddau manwerthu ffasiwn, a 
hynny mewn siopau ac ar-lein, a deall 
y sgiliau a'r wybodaeth benodol y mae 
eu hangen i wella gwerthiant trwy 
ddefnyddio marsiandïaeth weledol.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall pwysigrwydd marsiandïaeth weledol. 

1.1  Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o dechnegau 
arddangos a ddefnyddir i wella gwerthiant mewn 
manwerthu ffasiwn.

1.2  Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o 
ddamcaniaeth marsiandïaeth weledol i gefnogi 
eu hymarfer eu hun. 

DD2  
Creu arddangosiad gweledol ar gyfer 
amgylchedd manwerthu penodol. 

2.1  Arddangos y gallu i gynllunio, trefnu a chyflwyno 
datrysiadau i broblem marsiandïaeth weledol. 

2.2  Defnyddio sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a 
dulliau i ddatrys problem mewn perthynas â 
marsiandïaeth weledol. 

DD3  
Gwerthuso datrysiadau i broblem marsiandïaeth 
weledol.

3.1  Dadansoddi effeithiolrwydd datrysiadau i 
broblem marsiandïaeth weledol.
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Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr 
i ddatblygu dealltwriaeth o nodweddion unigryw 
marsiandïaeth weledol ar gyfer manwerthu ffasiwn. 
Dylai'r uned ymgorffori cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio 
theori ac ymarfer, ac ennill dealltwriaeth o sut gellir 
arddangos a brandio marsiandïaeth a defnyddio 
gweithgareddau hyrwyddo eraill yn effeithiol i wella 
gwerthiant. 

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned fel rhan 
o brosiect stiwdio neu weithdy wedi'i ddylunio i 
gryfhau hyder myfyrwyr a'u helpu i ymgyfarwyddo 
â'r amrywiaeth o weithgareddau y mae eu hangen 
i ddatrys problem benodol yn effeithiol mewn 
perthynas â marsiandïaeth weledol. Gallai hyn fod 
ar ffurf cysyniad, trefniadaeth neu gynhyrchiad. 
Dylid darparu cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi, cofnodi 
a chyflwyno eu datrysiadau mewn amrywiaeth o 
ffurfiau. Gellir defnyddio grwpiau trafod, seminarau, 
gweithdai a darlithoedd i gefnogi'r dysgu ar gyfer yr 
uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog neu'n gofyn gweithio mewn 
tîm. Mae'n bwysig cydnabod bod gweithio mewn 
tîm yn arferedig yn llawer o'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Gellir cyflwyno'r dysgu drwy gyfrwng 
aseiniad 'byw' wedi'i osod yn allanol sy'n annog 

myfyrwyr i ddeall cyfyngiadau masnachol a'r angen 
am fethodoleg waith gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i archwilio'r berthynas rhwng 
eu profiad eu hunain ac enghreifftiau eraill o fewn y 
diwydiant.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys: 
	> Cyflwyniad i theori marsiandïaeth weledol gan 

gynnwys lliw a rhagweld tueddiadau
	> Cyflwyniad i ddewis siopau a marsiandïaeth, 

gosodiad a thechnegau arddangos
	> Ymchwilio ac archwilio hunaniaeth brand, o'r stryd 

fawr i frandiau moethus
	> Cyflwyniad i farsiandïaeth weledol ar-lein a 

llwyfannau aml-sianel gan gynnwys steilio a 
ffotograffiaeth 
	> Cyflwyniad i feddalwedd ac offer marsiandïaeth 
weledol
	> Archwilio arddangosiadau ffenestr, goleuo, 

pwyntiau ffocws a grwpio
	> Archwilio amgylcheddau siopau, graffeg, 

cerddoriaeth ac awyrgylch
	> Dadansoddiad o effaith, perfformiad gwerthiant ac 
adborth cwsmeriaid
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 

hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
portffolios ymchwil, modelau, cynlluniau, 
cyflwyniadau sain, gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Maria Ardila, o amgylch y coleg a'r stiwdio, 
MA Entrepreneuriaeth ac Arloesi mewn 
Ffasiwn, London College of Fashion  
© Alys Tomlinson 

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Uned 8
Prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 140

CAU 360 

Credydau 36

Nod yr uned  Rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio'r 
sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth 
a ddatblygwyd yn yr unedau blaenorol. 
Bydd Uned 8 yn galluogi dysgwyr i 
arwain eu dysgu eu hunain i raddau, ac 
yn rhoi cyfle iddynt ddechrau meithrin 
gwell dealltwriaeth o'u nodau tymor 
hirach drwy eu dewis o weithgaredd 
i'w archwilio mewn mwy o fanylder 
mewn prosiect sylweddol ar y cyd.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Deall gofynion prosiect ar y cyd ym maes 
manwerthu ffasiwn 

1.1  Dadansoddi gofynion a pharamedrau prosiect 
manwerthu ffasiwn ar y cyd. 

DD2  
Defnyddio dulliau ymchwil i lywio syniadau ar 
gyfer prosiect manwerthu ffasiwn. 

2.1  Adolygu amrywiaeth o ffynonellau ymchwil i 
gefnogi prosiect manwerthu ffasiwn. 

2.2  Dehongli ymchwil i ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu'n effeithiol â chynulleidfa. 

DD3  
Defnyddio sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
wrth gwblhau prosiect manwerthu ffasiwn.

3.1  Cymhwyso sgiliau ymarferol, gwybodaeth a 
dealltwriaeth i gwblhau prosiect manwerthu 
ffasiwn o fewn amserlen y cytunir arni. 

DD4  
Gwerthuso eu cyfraniad eu hun a chyfraniad 
eraill at brosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd.

4.1  Gwerthuso prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 
yn feirniadol yn erbyn gofynion a pharamedrau y 
cytunir arnynt.

UAL Awarding Body35



Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

Fel uned grynodol blwyddyn gyntaf y cymhwyster 
dwy flynedd, bydd Uned 8 yn galluogi dysgwyr i 
arwain eu dysgu eu hunain i raddau drwy gyflawni 
prosiect sylweddol ar y cyd.

Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni.

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi cyfle i fyfyrwyr 
ddefnyddio'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth 
a ddatblygwyd mewn unedau blaenorol, i ymateb 
i ofynion prosiect ym maes busnes a manwerthu 
ffasiwn. Dylid strwythuro'r dysgu ar gyfer yr uned hon 
er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd yr awenau eu 
hunain i raddau. Gall canolfannau ddefnyddio'r uned 
i gefnogi'r gwaith o gyflwyno briff byw neu i annog 
myfyrwyr i arddangos entrepreneuriaeth wrth iddynt 
archwilio cyfleoedd realistig o fewn y diwydiant 
manwerthu ffasiwn.

Mae'n bwysig bod canolfannau'n darparu strwythur 
sy'n briodol o gefnogol ac sy'n annog uchelgais a 
blaengarwch myfyrwyr. Bydd arfer da yn sicrhau 
bod myfyrwyr yn cael cyfle i drafod eu bwriadau 
gyda'r staff cyflwyno cyn ymrwymo i gynnig 
cydlynol. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cydnabod 
gwerth cyfathrebu, gyda'u cydfyfyrwyr a gweithwyr 
proffesiynol, wrth ddadansoddi a gwerthuso eu 
syniadau a'u huchelgeisiau. Dylid annog myfyrwyr 
i gydnabod y bydd angen iddynt fod yn realistig o 
ran nodau cyraeddadwy, adnoddau ffisegol a rheoli 

amser. Y ganolfan ddylai bennu fformat y prosiect, a 
dylai ddarparu briff cyffredinol i hwyluso ymatebion 
myfyrwyr.

Gall myfyrwyr ddewis gweithio mewn tîm i 
gyflawni prosiect, ond bydd angen i gyfrifoldebau 
a chyfraniadau unigolion i'r prosiect fod yn amlwg. 
Mae'r uned yn rhoi cyfle delfrydol i fyfyrwyr ymestyn 
a datblygu eu defnydd o ddyddiadur adfyfyriol 
personol i gofnodi eu syniadau a'u canfyddiadau wrth 
ddatblygu, gweithredu a gwerthuso'r prosiect.

Dylid cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned hon drwy 
gyfrwng amgylchedd stiwdio neu weithdai, a gellir 
ei gefnogi drwy gyfrwng ymweliadau addysgol, 
seminarau a thrafodaeth grŵp. Dylid cynllunio'r 
gweithgareddau dysgu er mwyn datblygu galluoedd 
myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb dros gyfeirio a threfnu 
eu dysgu eu hunain. Dylid annog myfyrwyr i fod ag 
agwedd adfyfyriol a gwerthusol ar bob cam wrth 
gwblhau'r prosiect.

Dylid annog myfyrwyr hefyd i archwilio'r berthynas 
rhwng eu profiadau eu hunain a gwaith ymarferwyr 
perthnasol eraill.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys:
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Ymweliadau ymchwil 
	> Cydweithio â diwydiant 
	> Archwilio cyd-destun diwydiant
	> Cyflwyno syniadau a chynigion 
	> Cyllidebu
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	> Ymchwil i grwpiau defnyddwyr a marchnadoedd 
targed
	> Tiwtorialau
	> Grwpiau trafod a seminarau
	> Asesu gan gydfyfyrwyr a hunanasesu.

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Y dystiolaeth asesu a gyflwyna'r myfyrwyr a fydd yn 
pennu'r radd y byddant yn ei chyflawni ar Lefel 3.

Caiff yr uned ei hasesu'n fewnol a'i safoni'n fewnol yn 
erbyn deilliannau a meini prawf asesu'r uned.

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: dyddiaduron adfyfyriol 
personol, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, portffolios 
ymchwil, recordiadau digidol a datganiadau tystion 
o berfformiad. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a 
dylid annog myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf 
priodol i arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau 
dysgu a meini prawf asesu'r uned.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth 
ar gyfer yr uned. Caiff myfyriwr sy'n cyflwyno 
tystiolaeth sy'n methu â bodloni'r meini prawf asesu 
ei gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y myfyriwr un cyfle arall i 
glirio cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth ychwanegol 
o fewn amserlen y mae'r ganolfan yn cytuno arni ac a 
gadarnheir gan UAL Awarding Body. Mae arweiniad 
pellach ar asesu i'w weld yn yr adrannau Arweiniad i 
Fyfyrwyr a Meini Prawf Graddio yn y fanyleb hon.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Fashion Retail Academy

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Adran 3
Unedau a chynnwys dangosol 
Diploma Estynedig Lefel 3
— 

Stiwdio Ffotograffiaeth, adeilad 
Lime Grove, London College of 
Fashion © Ideal Insight 
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Uned 9
Astudiaeth arbenigol a pharatoi ar gyfer dilyniant 
ym maes busnes a manwerthu ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 90

CAU 140 

Credydau 14

Nod yr uned  Mae Uned 9 yn gofyn i fyfyrwyr gynnal 
deialog fwy ffurfiol o ymholi personol 
a diagnosis. Mae'r uned wedi'i dylunio 
i adnabod cryfderau, brwdfrydedd 
ac uchelgeisiau o fewn llwybr 
penodol. Bydd yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu'r sgiliau entrepreneuraidd, 
proffesiynol a galwedigaethol y mae 
eu hangen ar gyfer dilyniant o fewn y 
ddisgyblaeth o'u dewis, ac i ganfod a 
pharatoi ar gyfer llwybrau penodol o 
fewn Addysg Uwch neu gyflogaeth 
sy'n briodol o ran eu huchelgeisiau. 
Bydd yr uned yn galluogi myfyrwyr 
i arddangos y sgiliau ymarferol, 
deallusol a chyfathrebu y mae eu 
hangen ar gyfer dilyniant.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Defnyddio amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth 
a dealltwriaeth yng nghyd-destun disgyblaeth 
benodol ym maes busnes a manwerthu ffasiwn.

1.1  Arddangos dealltwriaeth ymarferol, technegol a 
damcaniaethol sy'n briodol i ddatblygiad personol. 

1.2  Cymhwyso amrywiaeth o sgiliau ymarferol yn 
hyderus, i ddatblygu datrysiadau creadigol ar 
gyfer gweithgaredd penodol. 

DD2  
Deall y sgiliau ymarferol, deallusol a chyfathrebu 
y mae eu hangen i gefnogi dilyniant.

2.1  Dangos annibyniaeth wrth wneud 
penderfyniadau, cynllunio a datblygu ar gyfer 
gweithgaredd penodol. 

2.2  Gwerthuso eu cynnydd eu hun yn feirniadol yn 
erbyn nodau dilyniant.
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Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD3  
Defnyddio sgiliau a gwybodaeth am gyfathrebu 
a chyflwyno i wneud ceisiadau ar gyfer astudio 
neu waith yn y dyfodol.

3.1  Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o sgiliau 
cyfathrebu a chyflwyno i gefnogi eu datblygiad 
eu hun ac i gyflawni nodau penodol. 

3.2  Cyflwyno eu hunain a'u gwaith yn effeithiol i 
gynulleidfa benodol.

Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni. 

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr i 
ddatblygu eu sgiliau o fewn llwybr penodol ac i ddeall 
yr amrywiaeth o gyfleoedd addysgol a gyrfa o fewn y 
diwydiant manwerthu ffasiwn. 

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy 
gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau stiwdio 
a gweithdy wedi'u strwythuro'n briodol, sy'n 
efelychu amgylchedd gwaith realistig, wedi'u 
cyfuno â chyfleoedd i fyfyrwyr archwilio a 
datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu a 
chyflwyno effeithiol sy'n briodol ar gyfer ceisiadau a 
chyfweliadau. Gall yr uned gynnwys cyfnod o leoliad 
gwaith i roi profiad perthnasol i'r myfyrwyr hynny sy'n 
dymuno symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth.

Dylid darparu cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi, cofnodi 
a chyflwyno eu datrysiadau mewn amrywiaeth o 

ffurfiau. Gellir defnyddio grwpiau trafod, seminarau, 
gweithdai a darlithoedd i gefnogi'r dysgu ar gyfer yr 
uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog entrepreneuriaeth a datblygu 
mwy o annibyniaeth a phroffesiynoldeb. Dylai'r 
gweithgareddau hwyluso dealltwriaeth myfyrwyr o'r 
amrywiaeth o gyfleoedd dilyniant sydd ar gael a sut 
i drefnu a chyflwyno eu hunain a'u gwaith i sicrhau 
cyfathrebu effeithiol.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys: 
	> Cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith o fewn 
amgylchedd manwerthu ffasiwn
	> Aseiniadau ymarferol ac ymchwiliol yng nghyd-

destun yr arbenigedd pwnc
	> Ysgrifennu CV a cheisiadau ar gyfer Addysg Uwch a 

chyflogaeth
	> Seminarau ar entrepreneuriaeth a hunan-

hyrwyddo
	> Archwilio asiantaethau a chyfleoedd am gyflogaeth 
	> Cyflwyniad portffolio a ffug gyfweliadau
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 

hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
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nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
adroddiadau ar leoliadau gwaith, llythyrau cais, CVs, 
portffolios, cyflwyniadau sain, gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Birmingham Metropolitan 
College, Mehefin 2017 © UAL
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Uned 10
Amgylcheddau manwerthu ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 90

CAU 130 

Credydau 13

Nod yr uned  Mae'r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr 
ymchwilio ac archwilio'n feirniadol 
gyd-destunau a thechnoleg 
hanesyddol a chyfoes, a sut mae 
hyn wedi dylanwadu ar ddatblygiad 
yr amgylchedd manwerthu ffasiwn. 
Bydd yr uned yn galluogi myfyrwyr 
i arddangos eu dealltwriaeth o'r 
defnyddiwr mewn amrywiaeth eang o 
farchnadoedd, ac i gyflwyno syniadau, 
gwybodaeth a dealltwriaeth o sut 
gellid cyrraedd y gynulleidfa honno a 
chyfathrebu â hi.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Ymchwilio i gyd-destunau sy'n dylanwadu ar 
ddatblygiad syniadau yn y sector manwerthu 
ffasiwn.

1.1  Gwerthuso'n feirniadol amrywiaeth o wahanol 
gyd-destunau sy'n dylanwadu ar amgylcheddau a 
geir mewn busnesau manwerthu ffasiwn. 

1.2  Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o 
amgylcheddau manwerthu i gefnogi eu hymarfer 
eu hunain. 

DD2  
Deall sut mae technoleg yn llywio datblygiad 
syniadau a chyfathrebu ym maes manwerthu 
ffasiwn.

2.1  Dehongli gweithgaredd ymchwil i ddatblygu 
syniadau a chynigion creadigol ar gyfer 
cynulleidfa benodol. 

2.2  Dewis llwyfan priodol i gyfleu syniadau ar gyfer 
cynulleidfa benodol.

DD3  
Gallu gwerthuso er mwyn cefnogi datrysiadau 
ar gyfer problem mewn perthynas ag 
amgylcheddau manwerthu ffasiwn.

3.1  Gwerthuso datrysiadau yn feirniadol yn erbyn 
nodweddion cynulleidfa benodol.
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Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni. 

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr 
i ddatblygu eu dealltwriaeth o amgylcheddau 
manwerthu ffasiwn, a'r cyd-destunau byd-eang a 
lleol y mae manwerthu ffasiwn wedi'i leoli o'u mewn. 
Dylai'r uned ymgorffori cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio 
amrywiaeth o gyd-destunau hanesyddol a chyfoes, 
deall effaith technolegau newydd ar y sector, ac 
ymchwilio i ffyrdd o wella profiad y cwsmer er mwyn 
gwella gwerthiant.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned fel rhan 
o brosiect stiwdio neu weithdy, wedi'i ddylunio i 
gryfhau hyder myfyrwyr a'u helpu i ymgyfarwyddo 
â'r amrywiaeth o weithgareddau y mae eu hangen 
i ddatrys problem benodol ym maes amgylchedd 
manwerthu yn effeithiol. Dylid darparu cyfleoedd i 
fyfyrwyr fynegi, cofnodi a chyflwyno eu datrysiadau 
mewn amrywiaeth o ffurfiau. Gellir defnyddio 
grwpiau trafod, seminarau, gweithdai a darlithoedd i 
gefnogi'r dysgu ar gyfer yr uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog neu'n gofyn gweithio mewn 
tîm. Mae'n bwysig cydnabod bod gweithio mewn 
tîm yn arferedig yn llawer o'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn. Gellir cyflwyno'r dysgu drwy gyfrwng 
aseiniad 'byw' wedi'i osod yn allanol, er mwyn gwella 
dealltwriaeth myfyrwyr o gyfyngiadau masnachol a'r 
angen am fethodoleg waith gadarn.

Dylid annog myfyrwyr i archwilio'r berthynas rhwng 
eu profiad eu hunain ac enghreifftiau eraill o fewn y 
diwydiant.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys: 
	> Archwilio cysyniadau a dyluniad manwerthu ar 

gyfer brandiau'r stryd fawr a brandiau moethus
	> Archwilio rôl ac effaith y siopwr personol ar 
werthiant
	> Ymchwilio i werthu cysyniadol, pop-ups a 

thechnegau hyrwyddo brand.
	> Archwilio llwyfannau manwerthu cyfryngau 

newydd, aml-sianel ac ar-lein
	> Ymchwilio i gynlluniau teyrngarwch a strategaethau 

hyrwyddo brand i optimeiddio gwerthiant
	> Gweithio yn unol â briffiau cleientiaid i hyrwyddo ac 

optimeiddio gwerthiant
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 

hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
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Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned ei hasesu'n fewnol a'i safoni'n fewnol yn 
erbyn deilliannau a meini prawf asesu'r uned. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
syniadau dylunio a brandio, ymchwil marchnad, 
cynlluniau ar gyfer cyfres proffilio cwsmeriaid, 
cyflwyniadau sain, gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Arddangosfa BA19 Ysgol y Cyfryngau a 
Chyfathrebu, London College of Fashion  
© Arianna Poverini
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Uned 11
Dyfodol ffasiwn a chynaliadwyedd

Trosolwg o'r uned

Lefel 3 

ODA 90

CAU 140 

Credydau 14

Nod yr uned  Mae'r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr 
ymchwilio i effaith foesegol ac 
amgylcheddol y gadwyn gyflenwi 
fyd-eang. Mae'n galluogi myfyrwyr i 
archwilio tueddiadau a datblygiadau 
yn y dyfodol o fewn y diwydiant 
manwerthu ffasiwn a, thrwy brosiect 
ymchwil personol, i gyflwyno syniadau 
a datrysiadau mewn ymateb i newid ac 
wrth ragweld newid.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Ymchwilio i gyd-destunau sy'n dylanwadu ar 
effaith foesegol ac amgylcheddol busnes a 
manwerthu ffasiwn.

1.1  Gwerthuo'n feirniadol amrywiaeth o gyd-
destunau gwahanol sy'n dylanwadu ar effaith 
foesegol ac amgylcheddol manwerthu ffasiwn yn 
y gadwyn gyflenwi fyd-eang. 

1.2  Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o effaith 
foesegol ac amgylcheddol i lywio eu hymarfer eu 
hun. 

DD2  
Deall sut mae technoleg yn llywio datblygiad 
syniadau ac yn ysgogi newid mewn busnes a 
manwerthu ffasiwn.

2.1  Adnabod tueddiadau a datblygiadau mewn 
manwerthu ffasiwn. 

2.2  Dehongli gweithgaredd ymchwil i ddatblygu 
syniadau a datrysiadau cynaliadwy i broblem 
manwerthu ffasiwn.

DD3  
Gwerthuso a chyflwyno datrysiadau i broblem 
benodol mewn perthynas â manwerthu ffasiwn.

3.1  Gwerthuso datrysiadau i broblem benodol yn 
feirniadol. 

3.2  Dewis llwyfannau priodol i gyfleu syniadau.
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Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
ddylunio gweithgareddau ac aseiniadau a fydd 
yn darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. 
Caiff y ganolfan benderfynu ar hyd a chymhlethdod 
yr aseiniadau, ac ar y gweithgareddau penodol y 
gofynnir i fyfyrwyr eu cyflawni. 

Mae'r uned hon wedi'i dylunio i roi corff cydlynol o 
sgiliau a gwybodaeth a fydd yn galluogi myfyrwyr 
i ddatblygu eu dealltwriaeth o effaith foesegol ac 
amgylcheddol y diwydiant ffasiwn. Dylid annog 
myfyrwyr i ymchwilio i gyd-destunau byd-eang a lleol. 
Dylai'r uned ymgorffori cyfleoedd i fyfyrwyr archwilio 
a deall effaith technolegau newydd ar y sector ac 
ymchwilio i ffyrdd o leihau effaith amgylcheddol y 
gadwyn gyflenwi fyd-eang.

Gellir cyflwyno dysgu ar gyfer yr uned fel rhan 
o brosiect stiwdio neu weithdy wedi'i ddylunio i 
gryfhau gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o 
gynaliadwyedd yn y sector. Dylid rhoi cyfle i fyfyrwyr 
archwilio tueddiadau a datblygiadau yn y dyfodol, a 
dylid eu hannog i gyflwyno syniadau a datrysiadau i 
broblem benodol. Dylid darparu cyfleoedd i fyfyrwyr 
fynegi, cofnodi a chyflwyno eu datrysiadau mewn 
amrywiaeth o ffurfiau. Gellir defnyddio grwpiau 
trafod, seminarau, gweithdai a darlithoedd i gefnogi'r 
dysgu ar gyfer yr uned hon.

Gellir cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr uned drwy gyfrwng 
aseiniadau sy'n annog neu'n gofyn gweithio mewn 
tîm. Mae'n bwysig cydnabod bod gweithio mewn 
tîm yn arferedig yn llawer o'r diwydiant manwerthu 
ffasiwn. 

Dylid annog myfyrwyr i archwilio'r berthynas rhwng 
eu profiadau eu hunain ac enghreifftiau o fewn y 
diwydiant.

Gallai amrywiaeth o weithgareddau gynnwys: 
	> Archwilio effaith foesegol ac amgylcheddol y 

gadwyn gyflenwi fyd-eang
	> Ymchwilio i amrywiaeth o gyd-destunau 

hanesyddol a chyfoes er mwyn llywio gwybodaeth 
a dealltwriaeth
	> Archwilio cysyniadau masnachu moesegol a'r 3 P 
(Pobl, Planed, Elw) 
	> Ymchwilio i dueddiadau yn y dyfodol ac effaith 

technoleg newydd 
	> Gweithdai a seminarau i drafod a chyflwyno 
syniadau a datrysiadau
	> Ymweliadau addysgol, ymchwil mewn llyfrgelloedd 
ac archifau
	> Cyflwyniadau unigol a gwaith grŵp
	> Grwpiau trafod, asesu gan gydfyfyrwyr a 

hunanasesu.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.
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Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i dilysu'n fewnol 
drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth myfyrwyr ac 
mae'n ddarostyngedig i broses allanol UAL Awarding 
Body ar gyfer sicrhau ansawdd. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: adroddiadau, dyddiaduron 
adfyfyriol, blogiau, llyfrau gwaith, llyfrau nodiadau, 
syniadau rhagweld tueddiadau, ffeiliau ymchwil, 
cyflwyniadau sain, gweledol a digidol.

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Diploma Lefel 2 UAL mewn Busnes 
a Manwerthu Ffasiwn, Birmingham 
Metropolitan College © UAL
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Uned 12 
Cynnig prosiect mewn busnes a manwerthu 
ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 90

CAU 130 

Credydau 13

Nod yr uned  Rhoi cyfle i fyfyrwyr adfyfyrio 
ynghylch eu cynnydd a'u cyflawniad 
personol drwy'r unedau blaenorol, eu 
hadolygu a'u crynhoi, a chyflwyno 
sail resymegol dros eu dewis o 
ddisgyblaeth a chyd-destun terfynol 
y prosiect. Bydd yr uned yn gofyn i 
fyfyrwyr fynegi'r sgiliau, y wybodaeth 
a'r ddealltwriaeth a ddysgwyd drwy 
gydol y cwrs, a chyflwyno syniadau 
ar gyfer datblygu prosiect estynedig 
sydd wedi'i symbylu, ei ddylunio, ei 
wireddu a'i werthuso ganddynt eu 
hunain.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Meddu ar ymwybyddiaeth feirniadol a 
chyd-destunol o wahanol bersbectifau ac 
ymagweddau er mwyn llywio eu cynnydd eu hun. 

1.1  Adolygu'n feirniadol eu hymarfer a'u dilyniant eu 
hun. 

1.2  Datblygu eglurder o amgylch cysyniad a nodau 
prosiect personol a'r cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae eu hymarfer eu hun wedi'i 
leoli o'i fewn. 

DD2  
Ymchwilio, dadansoddi a gwerthuso 
gwybodaeth a syniadau perthnasol er mwyn 
datblygu datrysiadau creadigol. 

2.1  Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ffynonellau 
ymchwil cynradd ac eilaidd sy'n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig prosiect creadigol. 

2.2  Defnyddio confensiynau academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil.
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Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD3  
Datrys problemau cymhleth trwy ddefnyddio 
dealltwriaeth ymarferol, ddamcaniaethol a 
thechnegol.

3.1  Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i ragweld 
problemau posibl. 

3.2  Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ymagweddau 
ymarferol a damcaniaethol a ddefnyddir i ddatrys 
problemau.

DD4  
Cyflwyno cynllun realistig ar gyfer gwireddu a 
chwblhau prosiect personol. 

4.1  Cynnig amserlen realistig ar gyfer cwblhau 
prosiect personol.

4.2  Amcangyfrif yr adnoddau y mae eu hangen ar 
gyfer cwblhau prosiect personol yn llwyddiannus

DD5  
Deall, addasu a defnyddio dulliau a sgiliau 
priodol ac ymarferol mewn ffordd ddiogel ar 
gyfer cynhyrchu creadigol.

5.1  Adolygu amrywiaeth o dechnegau a phrosesau a 
ddefnyddir i wireddu syniadau. 

5.2  Cynnig ymagweddau a strategaethau ar gyfer 
datblygu prosiect personol.

DD6  
Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio er 
mwyn cymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu eu 
hunain. 

6.1  Disgrifio ymagweddau a strategaethau ar gyfer 
gwerthuso er mwyn llywio a datblygu syniadau.

DD7  
Cyflwyno'u hunain a'u gwaith i gynulleidfaoedd 
priodol.

7.1  Cyfathrebu a chyfleu syniadau a chysyniadau 
creadigol ar gyfer cynnig prosiect personol.

7.2  Cyflwyno syniadau a chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau priodol.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn

UAL Awarding Body49



Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu
Mae'n bwysig nodi bod Uned 12 ac Uned 13 gyda'i 
gilydd yn cwmpasu'r gweithgareddau dysgu ac asesu 
crynodol ar gyfer y prosiect terfynol. Rhagwelir y 
bydd canolfannau'n cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr 
unedau hyn gyda'i gilydd. Y dystiolaeth asesu a 
gyflwyna'r myfyrwyr fydd yn pennu eu cyflawniad.

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
gefnogi gweithgareddau ac aseiniadau a fydd yn 
darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i alluogi'r 
myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. Dylai 
canolfannau sicrhau bod cynigion prosiect myfyrwyr 
unigol yn darparu'r dysgu y mae ei angen i allu 
cyflawni ar y lefel uchaf bosibl.

Mae'r uned yn ceisio rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd 
sylweddol fwy o gyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain 
drwy symbylu, ymchwilio, gweithredu a gwerthuso 
cynnig prosiect o fewn cyd-destun proffesiynol 
o'u dewis. Mae gofyn i fyfyrwyr gymryd yr awenau 
eu hunain i'r graddau hyn yn gydnaws â'r model 
addysgol sy'n gyffredin o fewn Addysg Uwch ac yn 
eu paratoi ar gyfer cyflogaeth. Caiff y dewis pwnc 
arfaethedig, yr ymchwil canlynol a'r holl weithgarwch 
cysylltiedig i gefnogi'r prosiect eu diffinio gan y 
myfyriwr, neu grŵp o fyfyrwyr, mewn ymgynghoriad 
â thiwtoriaid. 

Dylid cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr drwy gyfrwng 
sesiynau tiwtora neu seminarau arferol.

Dylid annog myfyrwyr i fod yn fentrus a chadw 
meddwl agored wrth archwilio a gwerthuso 
amrywiaeth o weithgareddau a phrosesau, ac i 
archwilio'r cysylltiad rhwng eu profiadau eu hunain 
a phrofiadau o fewn yr amgylchedd busnes a 
manwerthu ffasiwn.

Dylai myfyrwyr ddeall:

	> Amrywiaeth o bersbectifau ac ymagweddau 
beirniadol a chyd-destunol y gellir eu defnyddio 
wrth ddatblygu cynnig prosiect
	> Yr angen am ymchwil sy'n berthnasol ac yn ddigon 

dwfn ac eang i gefnogi datblygiad a gwireddiad y 
prosiect
	> Sut i ddadansoddi a gwerthuso tystiolaeth ymchwil 

er mwyn llywio a chefnogi syniadau
	> Sut i integreiddio dealltwriaeth ymarferol, 

ddamcaniaethol a thechnegol er mwyn gwireddu'r 
prosiect
	> Sut i gynnal a defnyddio cofnodion o waith 

dadansoddi a gwerthuso beirniadol o'r prosesau 
gwaith sy'n arwain at wireddu'r prosiect
	> Sut i fynegi dadansoddiad a gwerthusiad o'r 

prosesau gwaith, ar ffurf briodol, er mwyn llywio'r 
gwaith o wireddu'r prosiect
	> Sut i ddefnyddio ffurfiau a thechnegau priodol i'w 

cyflwyno eu hunain a'u gwaith i gynulleidfa.

Bydd angen i bob myfyriwr ystyried sut bydd yn 
cydbwyso uchelgais, amser ac adnoddau wrth 
wireddu'r prosiect. Yn achos prosiectau ar y cyd, 
bydd angen i fyfyrwyr eu rheoli eu hunain, ond bydd 
ganddynt hefyd yr her ychwanegol o sicrhau bod 
partneriaid sy'n cyfrannu yn cyflawni eu cyfrifoldebau 
at safon briodol o fewn yr amserlen y cytunir arni. 

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned ei hasesu'n fewnol a'i safoni'n fewnol 
ac yn allanol drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn y deilliannau dysgu a'r meini prawf 
graddio ac asesu.
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Gellir rhoi gradd Methu, Llwyddo, Teilyngdod, neu 
Ragoriaeth ar gyfer yr uned, ac mae'n cyfrannu 40% 
o'r radd gyffredinol ar gyfer y Diploma Estynedig. 
Caiff myfyriwr sy'n cyflwyno tystiolaeth sy'n methu â 
bodloni'r meini prawf asesu ei gyfeirio/chyfeirio. 

Mae'r uned hon yn gofyn i fyfyrwyr gyflwyno eu 
syniadau mewn cynnig prosiect ysgrifenedig heb 
fod yn fwy nag 800 gair, a chyflwyno eu gwaith i 
gynulleidfa gan roi amlinelliad clir o'r cyd-destun, y 
cynllun arfaethedig a'r bwriadau ar gyfer y prosiect. 
Dylai fod cyfyngiad amser ar y cyflwyniadau a dylent 
gael eu dilysu gan dystion.

Dylai'r cynnig gynnwys y canlynol:
	> Adolygiad o gynnydd a chyflawniad y myfyriwr hyd 
yma
	> Cysyniad a rhesymwaith y prosiect
	> Sut caiff y prosiect ei werthuso a'i adolygu.
	> Yn ogystal, dylai pob myfyriwr ddarparu:
	> Dalen flaen a theitl prosiect
	> Cynllun gweithredu ac amserlen
	> Llyfryddiaeth yn rhoi manylion yr holl ffynonellau 
ymchwil
	> PDF o'u cyflwyniad. 

Mae arweiniad pellach ar asesu i'w weld yn yr 
adrannau Arweiniad i fyfyrwyr a Meini prawf graddio 
yn y fanyleb hon.

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol.
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Uned 13 
Prosiect estynedig mewn busnes a manwerthu 
ffasiwn

Trosolwg o'r uned

Lefel 3

ODA 180

CAU 450 

Credydau 45

Nod yr uned  Rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan 
mewn gweithgaredd estynedig sy'n 
ymwneud â'r ddisgyblaeth o'u dewis. 
Bydd yr uned yn galluogi myfyrwyr 
i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu 
drwy ymateb mewn ffordd gadarnhaol 
i'r cyfleoedd cynyddol a gânt i fynegi 
eu hunain a bod yn greadigol, ac i 
ddangos eu cyflawniad drwy wireddu 
prosiect sy'n integreiddio'r sgiliau, 
y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a 
ddysgwyd drwy gydol y cwrs.

Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD1  
Symbylu a datblygu prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn.

1.1  Defnyddio persbectifau beirniadol a chyd-
destunol i symbylu prosiect busnes a manwerthu 
ffasiwn. 

1.2  Defnyddio gwaith dadansoddi a gwerthuso i 
feithrin eglurder ac i ddatblygu syniadau ar gyfer 
cynnig prosiect busnes a manwerthu ffasiwn.

DD2  
Defnyddio gwaith ymchwil, dadansoddi a 
gwerthuso i ddatblygu datrysiadau ar gyfer 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn.

2.1  Defnyddio ymchwil i gefnogi'r gwaith o ddatblygu 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn. 

2.2  Defnyddio sgiliau dadansoddi a gwerthuso 
i ddatblygu datrysiadau creadigol i wireddu 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn.

DD3  
Datrys problemau ymarferol, damcaniaethol a 
thechnegol mewn prosiect busnes a manwerthu 
ffasiwn.

3.1  Datrys problemau ymarferol a thechnegol mewn 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn. 

3.2  Datrys problemau damcaniaethol mewn prosiect 
busnes a manwerthu ffasiwn.
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Deilliannau dysgu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd y 
myfyriwr yn gallu: 

Meini prawf asesu 
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, mae'r 
myfyriwr yn gallu: 

DD4  
Cynllunio, trefnu a chynhyrchu prosiect busnes 
a manwerthu ffasiwn.

4.1  Arddangos y gallu i gynllunio, trefnu a chynhyrchu 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn o fewn 
amserlen y cytunir arni. 

DD5  
Defnyddio dulliau a sgiliau ymarferol mewn 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn.

5.1  Arddangos tystiolaeth o archwilio, addasu 
a defnyddio dulliau a sgiliau ymarferol wrth 
wireddu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn.

DD6  
Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio wrth 
gynhyrchu prosiect busnes a manwerthu 
ffasiwn.

6.1  Cadw cofnodion o waith gwerthuso ac adfyfyrio 
ar ddatblygu a chynhyrchu prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn. 

6.2  Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn. 

DD7  
Cyflwyno prosiect busnes a manwerthu ffasiwn.

7.1  Archwilio strategaethau i gyflwyno prosiect 
busnes a manwerthu ffasiwn. 

7.2  Cyflwyno prosiect busnes a manwerthu ffasiwn i 
gynulleidfa benodol.
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Cynnwys dangosol, strategaethau 
addysgu a gweithgareddau dysgu

Mae'n bwysig nodi bod Uned 13 ac Uned 12 gyda'i 
gilydd yn cwmpasu'r gweithgareddau dysgu ac 
asesu ar gyfer y prosiect terfynol. Rhagwelir y bydd 
canolfannau'n cyflwyno'r dysgu ar gyfer yr unedau 
hyn gyda'i gilydd. Y dystiolaeth asesu a gyflwyna'r 
myfyrwyr fydd yn pennu eu cyflawniad.

Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cymhwyster 
gefnogi gweithgareddau ac aseiniadau a fydd yn 
darparu'r cyfleoedd dysgu y mae eu hangen i alluogi'r 
myfyrwyr i gyflawni'r meini prawf asesu. Dylai 
canolfannau sicrhau bod cynigion prosiect ymgeiswyr 
unigol yn cynnig digon o gyfleoedd i fyfyrwyr allu 
cyflawni ar y lefel uchaf bosibl.

Mae'r uned yn ceisio rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd 
cyfrifoldeb dros eu dysgu eu hunain drwy symbylu, 
ymchwilio, gweithredu a gwerthuso prosiect yn 
annibynnol o fewn cyd-destun proffesiynol o'u dewis. 
Mae gofyn i fyfyrwyr gymryd yr awenau eu hunain 
i'r graddau hyn yn gydnaws â'r model addysgol sy'n 
gyffredin o fewn Addysg Uwch ac yn eu paratoi ar 
gyfer cyflogaeth.

Caiff y dewis pwnc arfaethedig, yr ymchwil canlynol 
a'r holl weithgarwch cysylltiedig eu diffinio gan y 
myfyriwr, neu grŵp o fyfyrwyr, mewn ymgynghoriad 
â thiwtoriaid. Dylid cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr drwy 
gyfrwng sesiynau tiwtora neu seminarau arferol.

Dylai myfyrwyr ddeall:
	> Amrywiaeth o bersbectifau ac ymagweddau 

beirniadol a chyd-destunol y gellir eu defnyddio 
wrth ddatblygu cynnig prosiect
	> Yr angen am ymchwil sy'n berthnasol ac yn ddigon 

dwfn ac eang i gefnogi datblygiad a gwireddiad y 
prosiect

	> Sut i ddadansoddi a gwerthuso tystiolaeth ymchwil 
er mwyn llywio a chefnogi syniadau
	> Sut i integreiddio dealltwriaeth ymarferol, 

ddamcaniaethol a thechnegol er mwyn gwireddu'r 
prosiect
	> Sut i gynnal a defnyddio cofnodion o waith 

dadansoddi a gwerthuso beirniadol o'r prosesau 
gwaith sy'n arwain at wireddu'r prosiect
	> Sut i fynegi ar ffurf briodol ddadansoddiad a 

gwerthusiad o'r prosesau gwaith a arweiniodd at 
wireddu'r prosiect
	> Sut i ddefnyddio ffurfiau a thechnegau priodol i'w 

cyflwyno eu hunain a'u gwaith i gynulleidfa.

Bydd angen i bob myfyriwr gydbwyso uchelgais, 
amser ac adnoddau wrth wireddu'r prosiect. Yn achos 
prosiectau ar y cyd, bydd angen i fyfyrwyr eu rheoli eu 
hunain, ond bydd ganddynt hefyd yr her ychwanegol 
o sicrhau bod partneriaid sy'n cyfrannu yn cyflawni 
eu cyfrifoldebau at safon briodol o fewn yr amserlen y 
cytunir arni. 

Dylai canolfannau ddilyn dull cyflwyno sy'n cefnogi 
datblygiad eu myfyrwyr penodol. Dylid ystyried 
nodau ac uchelgeisiau pob myfyriwr, gan gynnwys y 
rheiny y nodwyd bod ganddynt anghenion arbennig, 
a dylid rhoi trefniadau cefnogi priodol mewn lle.
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Dulliau asesu a thystiolaeth o 
gyflawniad

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol, a'i safoni'n 
fewnol ac yn allanol drwy gyfrwng portffolios 
tystiolaeth myfyrwyr yn erbyn y deilliannau dysgu a'r 
meini prawf graddio ac asesu.

Gellir rhoi gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth 
ar gyfer yr uned ac mae'n cyfrannu 60% o'r radd 
gyffredinol ar gyfer y Diploma Estynedig ac, o'i 
gyfuno â'r radd ar gyfer Uned 12, dyma fydd yn 
rhoi'r radd gyffredinol. Caiff myfyriwr sy'n cyflwyno 
tystiolaeth sy'n methu â bodloni'r meini prawf asesu 
ei gyfeirio/chyfeirio. 

Nid yw'r dystiolaeth wedi'i rhagnodi. Gallai, er 
enghraifft, gynnwys: 
	> Cofnodion o waith cynllunio, ymchwil a datblygu 
syniadau mewn llyfrau gwaith, fformat digidol, 
llyfrau nodiadau neu ddyddiaduron adfyfyriol 
personol
	> Cofnodion o waith dadansoddi ac adfyfyrio, gan 

gynnwys ymatebion i adborth gan gydfyfyrwyr, 
tiwtoriaid a chynulleidfaoedd
	> Cofnodion o waith datblygu prosiect, yn cynnwys 

byrddau stori, gwaith datblygu gweledol, 
recordiadau, dyluniadau, cyfryngau ac arteffactau
	> Recordiadau digidol o gyflwyniadau a datganiadau 

gan dystion
	> Recordiadau sain a gweledol
	> Adroddiadau ysgrifenedig
	> Maquettes neu fodelau.

Dylid cyflwyno'r gwaith yn y fformat mwyaf priodol ar 
gyfer y prosiect dan sylw. 

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid annog 
myfyrwyr i ddatblygu'r dystiolaeth fwyaf priodol i 
arddangos eu bod wedi cyflawni deilliannau dysgu a 
meini prawf asesu'r uned.

Gwybodaeth ychwanegol

Rhaid bod gan ganolfannau yr adnoddau ffisegol i 
weithredu'r rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys 
stiwdios a gweithdai sydd â chyfarpar priodol 
diweddar, cyfleusterau TG a ffynonellau gwybodaeth 
ac ymchwil. Rhaid i ganolfannau sicrhau bod 
mynediad priodol i stiwdios cyffredinol pwrpasol 
a darpariaeth ddigonol o gyfleusterau hyblyg neu 
fynediad agored mewn meysydd mwy arbenigol. 

Cynllun busnes 'H&M Fluid' Rebecca Smith, 
Diploma Lefel 4 UAL mewn Manwerthu Ffasiwn, 
Fashion Retail Academy © Rebecca Smith
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Adran 4
Arweiniad i fyfyrwyr
—

Uned 8 
Prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 

O fewn y canllawiau ar gyfer y prosiect a benna'r 
ganolfan, rhaid i bob myfyriwr gwblhau cynnig ar 
gyfer ei rôl a'i gyfraniad/chyfraniad ei hun. Wrth 
lunio'r cynnig prosiect, ac wrth baratoi i wireddu'r 
prosiect, dylai myfyrwyr ymgyfarwyddo ag Uned 
8 y cymhwyster. Yn benodol, dylent ddeall y meini 
prawf asesu a graddio, a ddefnyddir i bennu'r safonau 
cyflawniad.

Mae Uned 8 yn gofyn i fyfyrwyr lunio cynnig prosiect 
tua 350 o eiriau, heb gynnwys cynllun y prosiect a'r 
llyfryddiaeth. Ni ddylai cynigion prosiect fod mor 
gryno nad ydynt yn ymdrin â'r gofynion a restrir ac ni 
ddylent ychwaith fod yn arbennig o hir a di-ffocws.

Dylai cynnig y prosiect fod yn ddigon heriol i sicrhau 
y caiff myfyrwyr y cyfle gorau posibl i fodloni'r meini 
prawf graddio.

Rhaid i'r cynnig prosiect fod wedi'i ysgrifennu ar 
brosesydd geiriau a'i gyflwyno o dan y pum pennawd 
a restrir ar y tudalennau hyn.

Adran 1
Rhesymwaith (tua 100 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi ystyried eich cynnydd 
a'r hyn rydych wedi'i gyflawni yn y saith uned gyntaf, 
ei adolygu a'i grynhoi. Dylech gynnig trosolwg o'r 
wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth rydych wedi'u 
dysgu. Beth rydych chi'n ei wybod nawr, a beth mae'n 
ei olygu i chi, o'i gymharu â beth roeddech chi'n ei 
wybod ac yn gallu ei wneud cyn i chi ddechrau'r cwrs, 

a sut mae hyn wedi dylanwadu ar eich dewis o lwybr 
a'ch cynnig prosiect.

Adran 2
Cysyniad y prosiect (tua 200 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi esbonio cysyniad a 
nodau eich prosiect yn glir, yr ymchwil a'r syniadau a 
fydd yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r prosiect, beth 
rydych chi'n rhagweld y byddwch yn ei gynhyrchu, 
y mathau o adnoddau y bydd eu hangen arnoch 
ynghyd â faint, a rhoi syniad o'r ffurf y byddwch yn 
ei ddefnyddio i gwblhau a chyflwyno'ch prosiect 
terfynol o fewn yr amserlen a roddir.

Adran 3
Gwerthusiad (tua 50 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi egluro sut byddwch 
yn adfyfyrio ynghylch eich gwaith ac yn ei werthuso, 
fel gweithgaredd parhaus ac ar ddiwedd y prosiect. 
Dylech ddisgrifio sut rydych yn bwriadu cofnodi sut 
gwnaethoch eich penderfyniadau a sut byddwch yn 
dogfennu newidiadau i'ch syniadau wrth i'r gwaith 
fynd rhagddo. 

Dylai'r gwerthusiad gyfeirio at y nodau a bennwyd 
gennych, a bod yn adfyfyriol ac yn ddadansoddol yn 
hytrach nag yn ddisgrifiad o'r camau a gymerwyd. 

Wrth weithio ar y cyd ag eraill, dylech gynnig 
sylwadau ynghylch sut gallai hyn effeithio'n 
gadarnhaol neu'n andwyol, ac esbonio'r camau y 
byddwch yn eu cymryd i sicrhau bod hynny'n amharu 
cyn lleied â phosibl ar eich cynnydd eich hun.
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Adran 4 
Cynllun gweithredu'r prosiect ac amserlen

Mae'r adran hon yn gyfle i chi amlinellu eich gwaith 
cynllunio a threfnu dros gyfnod o wythnosau. Mae 
hyn yn cynnwys y gweithgareddau y bydd angen i 
chi eu cyflawni er mwyn cwblhau eich prosiect yn 
llwyddiannus o fewn yr amserlen y cytunir arni. 

Mae'n bwysig eich bod yn ystyried sut byddwch yn 
cydbwyso uchelgais, amser a'r angen i fod yn realistig 
wrth wireddu'r prosiect. Dylai hyn gynnwys: beth 
rydych am ei wneud, sut byddwch yn ei wneud ac 
erbyn pryd. Po fwyaf o amser ac ystyriaeth a rowch i 
gynllunio'ch prosiect, y mwyaf llwyddiannus y mae'n 
debygol o fod. 

Cofiwch gynnwys yr amser rydych yn ei dreulio yn: 
cael gafael ar ddeunyddiau, gweinyddu holiaduron, 
mynd i weithdai, cael adborth mewn tiwtorialau a gan 
gydfyfyrwyr a ble byddwch yn ymgorffori astudio 
annibynnol. 

Mewn prosiect ar y cyd, bydd angen i gyfrifoldebau a 
chyfraniadau unigol fod yn amlwg.

Adran 5 
Ffynonellau ymchwil arfaethedig a llyfryddiaeth 
(fformat Harvard)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi gofnodi'r ffynonellau 
ymchwil cychwynnol (rhai cynradd ac eilaidd) 
yr ydych yn bwriadu eu defnyddio. Dylai eich 
ffynonellau ymchwil fod mor eang â phosibl, gan 
gynnwys: llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac orielau; 
llyfrau a chylchgronau; theatr a digwyddiadau byw; 
ffilm, teledu a radio, a gwefannau a ffynonellau 
digidol. 

Lle bo'n briodol, dylech ddefnyddio system gyfeirio 
Harvard. Dylid diweddaru'r llyfryddiaeth yn gyson 
wrth i'r prosiect fynd rhagddo. 

Birmingham 
Metropolitan College, 
Mehefin 2017 © UAL 
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Uned 12  
Cynnig prosiect mewn busnes a 
manwerthu ffasiwn

Wrth lunio'r cynnig prosiect, ac wrth baratoi i 
wireddu'r prosiect, dylech ymgyfarwyddo ag Unedau 
12 ac 13 y cymhwyster. Yn benodol, dylech ddeall y 
meini prawf asesu a graddio, a ddefnyddir i bennu'r 
safonau cyflawniad. 

Mae Uned 12 yn gofyn i chi lunio cynnig prosiect 
tua 800 o eiriau, heb gynnwys cynllun gweithredu'r 
prosiect a'r llyfryddiaeth. Ni ddylai cynigion prosiect 
fod mor gryno nad ydynt yn ymdrin â'r gofynion a 
restrir, ac ni ddylent ychwaith fod yn arbennig o hir a 
di-ffocws. Dylai eich cynnig prosiect fod yn ddigon 
heriol i sicrhau y cewch y cyfle gorau posibl i fodloni'r 
meini prawf graddio ar gyfer Uned 13, y prosiect 
estynedig.

Adran 1
Cyd-destun (tua 300 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi ystyried eich cynnydd 
a'r hyn rydych wedi'i gyflawni yn yr 11 uned gyntaf, ei 
adolygu a'i grynhoi, ynghyd â'r wybodaeth, y sgiliau 
a'r ddealltwriaeth a ddysgoch. Beth rydych chi'n ei 
wybod nawr, a beth mae'n ei olygu i chi, o'i gymharu 
â beth roeddech chi'n ei wybod ac yn gallu ei 
wneud cyn i chi ddechrau'r cwrs, a sut mae hyn wedi 
dylanwadu ar eich dewis o lwybr a'ch cynnig prosiect. 
Mae hefyd yn gyfle i chi egluro eich rhesymau dros 
ddewis llwybr penodol ac amlinellu eich uchelgeisiau 
uniongyrchol a hirdymor. Dylech ddefnyddio'r adran 
hon i egluro cysyniad a nodau eich prosiect personol 
yn glir, ynghyd â beth rydych yn rhagweld y byddwch 
yn ei gynhyrchu, gan gyfeirio at y persbectifau 
beirniadol a chyd-destunol y mae eich gwaith eich 
hun wedi'i leoli o'u mewn.

Adran 2
Ymchwil (tua 50 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi gofnodi'r ffynonellau 
ymchwil cychwynnol yr ydych yn bwriadu eu 
defnyddio (rhai cynradd ac eilaidd) a'r syniadau a fydd 
yn cefnogi ac yn llywio datblygiad eich prosiect. Dylai 
eich ffynonellau ymchwil fod mor eang â phosibl, gan 
gynnwys: llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac orielau; 
llyfrau a chylchgronau; theatr a digwyddiadau byw; 
ffilm, teledu a radio, a gwefannau a ffynonellau 
digidol. 

Dylech gynnwys cyfeiriadau at gyfryngau print 
neu ddigidol ar ffurf llyfryddiaeth a gyflwynir gan 
ddefnyddio system gyfeirio Harvard, o fewn y 
templed a ddarperir.

Adran 3
Datrys problemau (tua 100 gair)
Yn yr adran hon dylech ddisgrifio sut rydych yn 
bwriadu goresgyn problemau yr ydych yn debygol 
o ddod ar eu traws wrth ddatblygu eich prosiect 
arfaethedig. Rhowch enghreifftiau o broblemau 
ymarferol a damcaniaethol yr ydych wedi'u 
datrys drwy eich gwaith blaenorol. Cynhwyswch 
enghreifftiau o flaengarwch ac ymrwymiad personol 
yr ydych wedi'u dangos yn flaenorol a defnyddiwch 
hyn i ragweld lefel y ddealltwriaeth, gwerthfawrogiad, 
gwybodaeth a hyfedredd y bydd ei hangen er mwyn 
cyflawni'r nodau a bennwyd gennych. 

Adran 4
Cynllunio a chynhyrchu (tua 50 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi amlinellu eich gwaith 
cynllunio a threfnu dros gyfnod o wythnosau, a'r 
gweithgareddau y bydd angen i chi eu cyflawni er 
mwyn cwblhau eich prosiect yn llwyddiannus o fewn 
yr amserlen y cytunir arni. Dylech gyflwyno'ch gwaith 
cynllunio o fewn y templed a ddarperir. Mae'n bwysig 
eich bod yn ystyried sut byddwch yn cydbwyso 
uchelgais, amser a'r angen i fod yn realistig wrth 
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wireddu'r prosiect. Dylai hyn gynnwys beth rydych 
am ei wneud, sut byddwch yn ei wneud ac erbyn pryd. 

Po fwyaf o amser ac ystyriaeth a rowch i gynllunio'ch 
prosiect, y mwyaf llwyddiannus y mae'n debygol 
o fod. Cofiwch gynnwys yr amser rydych yn ei 
dreulio yn: cael gafael ar ddeunyddiau, gweinyddu 
holiaduron, mynd i weithdai, cael adborth mewn 
tiwtorialau a gan gydfyfyrwyr a ble byddwch yn 
ymgorffori astudio annibynnol. Dylech hefyd 
amlinellu'r adnoddau y bydd eu hangen arnoch a rhoi 
syniad o'r ffurf y byddwch yn ei defnyddio i gwblhau 
a chyflwyno'ch prosiect terfynol o fewn yr amserlen a 
roddir. 

Adran 5
Sgiliau ymarferol (tua 100 gair)
Yn yr adran hon dylech ddisgrifio elfennau ymarferol 
eich prosiect a'r prosesau, y deunyddiau a'r sgiliau 
technegol y bydd angen i chi eu defnyddio er 
mwyn gwireddu eich cynnig yn llwyddiannus. 
Rhowch enghreifftiau o'r technegau a'r prosesau a 
ddefnyddioch yn ystod yr unedau blaenorol. Gall 
hyn gynnwys datblygu amrywiaeth o sgiliau a 
ddefnyddiwyd i gefnogi profiadau a syniadau ac i 
sicrhau y caiff y rhain eu cyfathrebu'n llwyddiannus, 
ynghyd â'r adnoddau y bydd eu hangen arnoch er 
mwyn archwilio potensial cysyniad eich prosiect yn 
llawn.

Adran 6
Gwerthuso ac adfyfyrio (tua 100 gair)
Mae'r adran hon yn gyfle i chi egluro sut byddwch 
yn adfyfyrio ynghylch eich gwaith ac yn ei werthuso, 
fel gweithgaredd parhaus ac ar ddiwedd y prosiect. 
Dylech ddisgrifio sut rydych yn bwriadu cofnodi sut 
gwnaethoch eich penderfyniadau a sut byddwch yn 
dogfennu newidiadau i'ch syniadau wrth i'r gwaith 
fynd rhagddo. Dylai'r gwerthusiad gyfeirio at y 
nodau a bennwyd gennych, a bod yn adfyfyriol ac 
yn ddadansoddol yn hytrach nag yn ddisgrifiad o'r 
camau a gymerwyd. Wrth weithio ar y cyd ag eraill, 
dylech gynnig sylwadau ynghylch sut gallai hyn 

effeithio'n gadarnhaol neu'n andwyol, ac esbonio'r 
camau y gallwch eu cymryd i sicrhau bod hynny'n 
amharu cyn lleied â phosib ar eich cynnydd eich hun.

Adran 7
Cyflwyno (tua 100 gair)
Mae'r adran olaf yn gyfle i chi ddisgrifio sut rydych yn 
bwriadu trefnu a chyflwyno'r gwaith a gynhyrchwyd 
wrth ddatblygu'ch prosiect. Dylech ystyried y 
fformatau mwyaf priodol ar gyfer cyfathrebu 
datblygiad eich syniadau i gynulleidfa benodol, a 
hynny'n weledol ac yn gysyniadol, a sut byddwch yn 
cyflwyno'ch casgliadau a'r canlyniadau. 

Gofynion ychwanegol (heb eu cynnwys yn y 
cynnig 800 gair)
	> Dalen flaen y cynnig a theitl y prosiect
	> Llyfryddiaeth
	> Amserlen y prosiect
	> Cyflwyniad digidol. 
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Adran 5
Meini prawf graddio
—

Uned 8  
Prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 

Caiff y radd gyffredinol ar gyfer y Diploma Lefel 3 
mewn busnes a manwerthu ffasiwn ei phennu gan 
gyflawniad y myfyriwr yn uned olaf y cymhwyster, 
Uned 8: Prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd.

Caiff yr uned hon ei hasesu'n fewnol a'i safoni'n fewnol 
ac yn allanol drwy gyfrwng portffolios tystiolaeth 
myfyrwyr yn erbyn y deilliannau dysgu a'r meini prawf 
graddio ac asesu.

Mae'r holl benderfyniadau mewnol o ran asesu a 
graddio yn amodol ar safoni allanol.

Mae'r graddau y gellir eu cyflawni fel a ganlyn: 

Cyfeirio 
Os bydd myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
ddigonol i fodloni'r holl feini prawf asesu, yna caiff 
ei gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y myfyriwr un cyfle 
arall i glirio'r Cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y mae'r ganolfan yn 
cytuno arni ac a gadarnheir i UAL Awarding Body.

Methu 
Os bydd yr ymgeisydd yn methu â darparu tystiolaeth 
bellach sy'n bodloni'r meini prawf asesu, yna bydd yn 
cael gradd Methu.

Llwyddo 
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn Uned 8.

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn Uned 8, yn ogystal â'r holl 
feini prawf graddio ar gyfer gradd Teilyngdod a restrir 
yma.

Rhagoriaeth 
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyriwr fodloni'r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 8, yn ogystal â'r 
holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Teilyngdod a'r 
holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Rhagoriaeth a 
restrir yma.
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1 Cyd-destun 
Llwyddo
1.1 Dadansoddi gofynion a pharamedrau prosiect 

manwerthu ffasiwn ar y cyd at safon foddhaol.

Teilyngdod
1.1 Dadansoddi gofynion a pharamedrau prosiect 

manwerthu ffasiwn ar y cyd at safon uchel.

Rhagoriaeth
1.1 Dadansoddi gofynion a pharamedrau prosiect 

manwerthu ffasiwn ar y cyd at safon uchel iawn.

2 Ymchwil
Llwyddo
2.1 Adolygu amrywiaeth o ffynonellau ymchwil i 

gefnogi prosiect manwerthu ffasiwn at safon 
foddhaol.

2.2 Dehongli ymchwil i ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu'n effeithiol â chynulleidfa, a hynny at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
2.1 Adolygu amrywiaeth o ffynonellau ymchwil i 

gefnogi prosiect manwerthu ffasiwn at safon 
uchel.

2.2 Dehongli ymchwil i ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu'n effeithiol â chynulleidfa, a hynny at 
safon uchel. 

Rhagoriaeth
2.1 Adolygu amrywiaeth o ffynonellau ymchwil i 

gefnogi prosiect manwerthu ffasiwn at safon 
uchel iawn.

2.2 Dehongli ymchwil i ddatblygu syniadau a 
chyfathrebu'n effeithiol â chynulleidfa, a hynny at 
safon uchel iawn.

3 Sgiliau Ymarferol
Llwyddo
3.1 Cymhwyso sgiliau ymarferol, gwybodaeth a 

dealltwriaeth i gwblhau prosiect manwerthu 
ffasiwn o fewn amserlen y cytunir arni, a hynny at 
safon foddhaol.

Teilyngdod
3.1 Cymhwyso sgiliau ymarferol, gwybodaeth a 

dealltwriaeth i gwblhau prosiect manwerthu 
ffasiwn o fewn amserlen y cytunir arni, a hynny at 
safon uchel.

Rhagoriaeth
3.1 Cymhwyso sgiliau ymarferol, gwybodaeth a 

dealltwriaeth i gwblhau prosiect manwerthu 
ffasiwn o fewn amserlen y cytunir arni, a hynny at 
safon uchel iawn.

4 Gwerthuso ac Adfyfyrio 
Llwyddo
4.1 Gwerthuso prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 

yn feirniadol yn erbyn y gofynion a'r paramedrau 
y cytunir arnynt, a hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
4.1 Gwerthuso prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 

yn feirniadol yn erbyn y gofynion a'r paramedrau 
y cytunir arnynt, a hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
4.1 Gwerthuso prosiect manwerthu ffasiwn ar y cyd 

yn feirniadol yn erbyn y gofynion a'r paramedrau 
y cytunir arnynt, a hynny at safon uchel iawn.
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Uned 12  
Cynnig prosiect mewn busnes a 
manwerthu ffasiwn

Yn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn, mae Unedau 12 a 13 gyda'i gilydd 
yn cwmpasu'r gweithgareddau dysgu ac asesu ar 
gyfer y prosiect terfynol a nhw fydd yn pennu'r radd a 
gyflawnir ar Lefel 3. 

Caiff Uned 12 ei hasesu a'i graddio'n fewnol, ac mae'n 
cyfrannu 40% o'r marc ar gyfer y radd derfynol.

Mae'r holl benderfyniadau mewnol o ran asesu a 
graddio yn amodol ar safoni allanol.

Mae'r graddau y gellir eu cyflawni fel a ganlyn: 

Cyfeirio 
Os bydd myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
ddigonol i fodloni'r holl feini prawf asesu, yna caiff 
ei gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y myfyriwr un cyfle 
arall i glirio'r Cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth 

ychwanegol o fewn amserlen y mae'r ganolfan yn 
cytuno arni ac a gadarnheir i UAL Awarding Body.

Methu 
Os bydd y myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
bellach sy'n bodloni'r meini prawf asesu, yna bydd yn 
cael gradd Methu.

Llwyddo 
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn Uned 12.

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn Uned 12, yn ogystal â'r 
holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Teilyngdod a 
restrir yma.

Rhagoriaeth 
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i ymgeisydd fodloni'r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 12, yn ogystal 
â'r holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Teilyngdod 
a'r holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Rhagoriaeth 
a restrir yma.
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1 Cyd-destun 
Llwyddo
1.1 Adolygu'n feirniadol eu hymarfer a'u dilyniant eu 

hun, a hynny at safon foddhaol.
1.2 Datblygu eglurder o amgylch cysyniad a nodau 

prosiect personol a'r cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae eu hymarfer eu hun wedi'i 
leoli o'i fewn, a hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
1.1 Adolygu'n feirniadol eu hymarfer a'u dilyniant eu 

hun, a hynny at safon uchel. 
1.2 Datblygu eglurder o amgylch cysyniad a nodau 

prosiect personol a'r cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae eu hymarfer eu hun wedi'i 
leoli o'i fewn, a hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
1.1 Adolygu'n feirniadol eu hymarfer a'u dilyniant eu 

hun, a hynny at safon uchel iawn.
1.2 Datblygu eglurder o amgylch cysyniad a nodau 

prosiect personol a'r cyd-destun beirniadol a 
chyd-destunol y mae eu hymarfer eu hun wedi'i 
leoli o'i fewn, a hynny at safon uchel iawn.

2 Ymchwil
Llwyddo
2.1 Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ffynonellau 

ymchwil cynradd ac eilaidd sy'n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig prosiect creadigol, a 
hynny at safon foddhaol.

2.2 Defnyddio confensiynau academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil, a hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
2.1 Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ffynonellau 

ymchwil cynradd ac eilaidd sy'n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig prosiect creadigol, a 
hynny at safon uchel.

2.2 Defnyddio confensiynau academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil, a hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
2.1 Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ffynonellau 

ymchwil cynradd ac eilaidd sy'n llywio syniadau a 
chysyniadau ar gyfer cynnig prosiect creadigol, a 
hynny at safon uchel iawn.

2.2 Defnyddio confensiynau academaidd i gyfeirio at 
ffynonellau ymchwil, a hynny at safon uchel iawn.

3 Datrys Problemau
Llwyddo
3.1 Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ymagweddau 

ymarferol a damcaniaethol a ddefnyddir i ddatrys 
problemau, a hynny at safon foddhaol.

3.2 Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i ragweld 
problemau posibl, at safon foddhaol.

Teilyngdod
3.1 Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ymagweddau 

ymarferol a damcaniaethol a ddefnyddir i ddatrys 
problemau, a hynny at safon uchel.

3.2 Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i ragweld 
problemau posibl, at safon uchel.

Rhagoriaeth
3.1 Cymharu'n feirniadol amrywiaeth o ymagweddau 

ymarferol a damcaniaethol a ddefnyddir i ddatrys 
problemau, a hynny at safon uchel iawn. 

3.2 Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i ragweld 
problemau posibl, at safon uchel iawn.

4 Cynllunio a Chynhyrchu 
Llwyddo
4.1 Cynnig amserlen realistig ar gyfer cwblhau 

prosiect personol, a hynny at safon foddhaol.
4.2 Amcangyfrif yr adnoddau y mae eu hangen ar 

gyfer cwblhau prosiect personol yn llwyddiannus, 
a hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
4.1 Cynnig amserlen realistig ar gyfer cwblhau 

prosiect personol, a hynny at safon uchel.
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4.2 Amcangyfrif yr adnoddau y mae eu hangen ar 
gyfer cwblhau prosiect personol yn llwyddiannus, 
a hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
4.1 Cynnig amserlen realistig ar gyfer cwblhau 

prosiect personol, a hynny at safon uchel iawn.
4.2 Amcangyfrif yr adnoddau y mae eu hangen ar 

gyfer cwblhau prosiect personol yn llwyddiannus, 
a hynny at safon uchel iawn.

5 Sgiliau Ymarferol
Llwyddo
5.1 Adolygu amrywiaeth o dechnegau a phrosesau a 

ddefnyddir i wireddu syniadau, a hynny at safon 
foddhaol. 

5.2 Cynnig ymagweddau a strategaethau ar gyfer 
datblygu prosiect personol, a hynny at safon 
foddhaol.

Teilyngdod 
5.1 Adolygu amrywiaeth o dechnegau a phrosesau a 

ddefnyddir i wireddu syniadau, a hynny at safon 
uchel.

5.2 Cynnig ymagweddau a strategaethau ar gyfer 
datblygu prosiect personol, a hynny at safon 
uchel.

Rhagoriaeth
5.1 Adolygu amrywiaeth o dechnegau a phrosesau a 

ddefnyddir i wireddu syniadau, a hynny at safon 
uchel iawn. 

5.2 Cynnig ymagweddau a strategaethau ar gyfer 
datblygu prosiect personol, a hynny at safon 
uchel iawn. 

6 Gwerthuso ac Adfyfyrio
Llwyddo
6.1 Disgrifio ymagweddau a strategaethau ar gyfer 

gwerthuso er mwyn llywio a datblygu syniadau, a 
hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
6.1 Disgrifio ymagweddau a strategaethau ar gyfer 

gwerthuso er mwyn llywio a datblygu syniadau, a 
hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
6.1 Disgrifio ymagweddau a strategaethau ar gyfer 

gwerthuso er mwyn llywio a datblygu syniadau, a 
hynny at safon uchel iawn.

7 Cyflwyno 
Llwyddo
7.1 Cyfathrebu a chyfleu syniadau a chysyniadau 

creadigol ar gyfer cynnig prosiect personol at 
safon foddhaol.

7.2 Cyflwyno syniadau a chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau priodol at safon 
foddhaol.

Teilyngdod
7.1 Cyfathrebu a chyfleu syniadau a chysyniadau 

creadigol ar gyfer cynnig prosiect personol at 
safon uchel.

7.2 Cyflwyno syniadau a chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau priodol at safon uchel.

Rhagoriaeth 
7.1 Cyfathrebu a chyfleu syniadau a chysyniadau 

creadigol ar gyfer cynnig prosiect personol at 
safon uchel iawn. 

7.2 Cyflwyno syniadau a chysyniadau mewn 
amrywiaeth o fformatau priodol at safon uchel 
iawn. 
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Uned 13  
Prosiect estynedig mewn busnes a 
manwerthu ffasiwn

Yn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a 
Manwerthu Ffasiwn, mae Unedau 12 a 13 gyda'i gilydd 
yn cwmpasu'r gweithgareddau dysgu ac asesu ar 
gyfer y prosiect terfynol a nhw fydd yn pennu'r radd a 
gyflawnir ar Lefel 3. 

Caiff Uned 13 ei hasesu a'i graddio'n fewnol, ac mae'n 
cyfrannu 60% o'r marc ar gyfer y radd derfynol.

Mae'r holl benderfyniadau mewnol o ran asesu a 
graddio yn amodol ar safoni allanol.

Mae'r graddau y gellir eu cyflawni fel a ganlyn: 

Cyfeirio 
Os bydd myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
ddigonol i fodloni'r holl feini prawf asesu, yna caiff 
ei gyfeirio/chyfeirio. Mae gan y myfyriwr un cyfle 
arall i glirio'r Cyfeiriad drwy gyflwyno tystiolaeth 
ychwanegol o fewn amserlen y mae'r ganolfan yn 
cytuno arni ac a gadarnheir i UAL Awarding Body.

Methu 
Os bydd y myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
bellach sy'n bodloni'r meini prawf asesu, yna bydd yn 
cael gradd Methu.

Llwyddo 
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn Uned 12.

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn Uned 12, yn ogystal â'r 
holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Teilyngdod a 
restrir yma.

Rhagoriaeth 
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i ymgeisydd fodloni'r 
holl feini prawf asesu a restrir yn Uned 12, yn ogystal 
â'r holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Teilyngdod 
a'r holl feini prawf graddio ar gyfer gradd Rhagoriaeth 
a restrir yma. 

Birmingham 
Metropolitan College, 
Mehefin 2017 © UAL 
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1 Cyd-destun 
Llwyddo
1.1 Defnyddio persbectifau beirniadol a chyd-

destunol i symbylu prosiect personol ym maes 
busnes a manwerthu ffasiwn dan eu harweiniad 
eu hunain, a hynny at safon foddhaol.

1.2 Defnyddio gwaith dadansoddi a gwerthuso i 
feithrin eglurder ac i ddatblygu syniadau ar gyfer 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, at safon 
foddhaol.

Teilyngdod
1.1 Defnyddio persbectifau beirniadol a chyd-

destunol i symbylu prosiect personol ym maes 
busnes a manwerthu ffasiwn dan eu harweiniad 
eu hunain, a hynny at safon uchel.

1.2 Defnyddio gwaith dadansoddi a gwerthuso i 
feithrin eglurder ac i ddatblygu syniadau ar gyfer 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, at safon 
uchel. 

Rhagoriaeth
1.1 Defnyddio persbectifau beirniadol a chyd-

destunol i symbylu prosiect personol ym maes 
busnes a manwerthu ffasiwn dan eu harweiniad 
eu hunain, a hynny at safon uchel iawn.

1.2 Defnyddio gwaith dadansoddi a gwerthuso i 
feithrin eglurder ac i ddatblygu syniadau ar gyfer 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, at safon 
uchel iawn.

2 Ymchwil
Llwyddo
2.1 Defnyddio ymchwil i gefnogi'r gwaith o 

ddatblygu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, 
at safon foddhaol. 

2.2 Defnyddio sgiliau dadansoddi a gwerthuso 
i ddatblygu datrysiadau creadigol i wireddu 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, at safon 
foddhaol.

Teilyngdod
2.1 Defnyddio ymchwil i gefnogi'r gwaith o 

ddatblygu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, 
at safon uchel.

2.2 Defnyddio sgiliau dadansoddi a gwerthuso 
i ddatblygu datrysiadau creadigol i wireddu 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, at safon 
uchel.

Rhagoriaeth
2.1 Defnyddio ymchwil i gefnogi'r gwaith o 

ddatblygu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, 
at safon uchel iawn.

2.2 Defnyddio sgiliau dadansoddi a gwerthuso 
i ddatblygu datrysiadau creadigol i wireddu 
prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, at safon 
uchel iawn.

3 Datrys Problemau
Llwyddo
3.1 Datrys problemau ymarferol a thechnegol mewn 

prosiect busnes a manwerthu ffasiwn at safon 
foddhaol.

3.2 Datrys problemau damcaniaethol mewn prosiect 
busnes a manwerthu ffasiwn at safon foddhaol.

Teilyngdod
3.1 Datrys problemau ymarferol a thechnegol mewn 

prosiect busnes a manwerthu ffasiwn at safon 
uchel.

3.2 Datrys problemau damcaniaethol mewn prosiect 
busnes a manwerthu ffasiwn at safon uchel.

Rhagoriaeth
3.1 Datrys problemau ymarferol a thechnegol mewn 

prosiect busnes a manwerthu ffasiwn at safon 
uchel iawn.

3.2 Datrys problemau damcaniaethol mewn prosiect 
busnes a manwerthu ffasiwn at safon uchel iawn.

4 Cynllunio a Chynhyrchu
Llwyddo
4.1 Arddangos y gallu i gynllunio, trefnu a 

chynhyrchu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn 
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o fewn amserlen y cytunir arni, a hynny at safon 
foddhaol.

Teilyngdod
4.1 Arddangos y gallu i gynllunio, trefnu a 

chynhyrchu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn 
o fewn amserlen y cytunir arni, a hynny at safon 
uchel.

Rhagoriaeth
4.1 Arddangos y gallu i gynllunio, trefnu a 

chynhyrchu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn 
o fewn amserlen y cytunir arni, a hynny at safon 
uchel iawn.

5 Sgiliau Ymarferol
Llwyddo
5.1 Arddangos tystiolaeth o archwilio, addasu 

a defnyddio dulliau a sgiliau ymarferol wrth 
wireddu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, a 
hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
5.1 Arddangos tystiolaeth o archwilio, addasu 

a defnyddio dulliau a sgiliau ymarferol wrth 
wireddu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, a 
hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
5.1 Arddangos tystiolaeth o archwilio, addasu 

a defnyddio dulliau a sgiliau ymarferol wrth 
wireddu prosiect busnes a manwerthu ffasiwn, a 
hynny at safon uchel iawn.

6 Gwerthuso ac Adfyfyrio
Llwyddo
6.1 Cadw cofnodion o waith gwerthuso ac adfyfyrio 

ar ddatblygu a chynhyrchu prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn, a hynny at safon foddhaol. 

6.2 Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn, a hynny at safon foddhaol.

Teilyngdod
6.1 Cadw cofnodion o waith gwerthuso ac adfyfyrio 

ar ddatblygu a chynhyrchu prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn, a hynny at safon uchel.

6.2 Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn, a hynny at safon uchel.

Rhagoriaeth
6.1 Cadw cofnodion o waith gwerthuso ac adfyfyrio 

ar ddatblygu a chynhyrchu prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn, a hynny at safon uchel iawn. 

6.2 Defnyddio sgiliau gwerthuso ac adfyfyrio i wneud 
penderfyniadau ar gyfer prosiect busnes a 
manwerthu ffasiwn, a hynny at safon uchel iawn.

7 Cyflwyno
Llwyddo
7.1 Archwilio strategaethau i gyflwyno prosiect 

busnes a manwerthu ffasiwn at safon foddhaol.
7.2 Cyflwyno prosiect busnes a manwerthu ffasiwn i 

gynulleidfa benodol at safon foddhaol.

Teilyngdod
7.1 Archwilio strategaethau i gyflwyno prosiect 

busnes a manwerthu ffasiwn at safon uchel.
7.2 Cyflwyno prosiect busnes a manwerthu ffasiwn i 

gynulleidfa benodol at safon uchel.

Rhagoriaeth
7.1 Archwilio strategaethau i gyflwyno prosiect 

busnes a manwerthu ffasiwn at safon uchel iawn.
7.2 Cyflwyno prosiect busnes a manwerthu ffasiwn i 

gynulleidfa benodol at safon uchel iawn. 
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Adran 6
Graddio
—
Bydd myfyrwyr yn cyflawni'r uned yn seiliedig ar eu 
gallu i fodloni'r holl feini prawf asesu. Ni ellir digolledu 
ar draws y meini prawf asesu. 

Dim ond gradd Llwyddo y gellir ei dyfarnu ar gyfer yr 
unedau ffurfiannol, sef 1–7 a 9–11.

Gellir dyfarnu gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Uned 8, sef uned grynodol y 
Diploma.

Gellir dyfarnu gradd Llwyddo, Teilyngdod neu 
Ragoriaeth ar gyfer Unedau 12 ac 13, sef unedau 
crynodol y Diploma Estynedig, a chaiff yr unedau hyn 
eu cyfuno i roi'r radd derfynol ar gyfer y cymhwyster.

Caiff y radd gyffredinol ar gyfer y Diploma/Diploma 
Estynedig Lefel 3 mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn 
ei phennu gan gyflawniad y myfyriwr yn yr unedau 
crynodol.

5.1 Graddau'r unedau

Gellir rhoi gradd Methu, Llwyddo, Teilyngdod a 
Rhagoriaeth ar gyfer yr unedau. Er mwyn ennill 
gradd ar bob lefel, rhaid i fyfyriwr fodloni'r gofynion a 
amlinellir ar y tudalennau hyn: 

Methu
Os bydd y myfyriwr yn methu â darparu tystiolaeth 
sy'n bodloni'r meini prawf asesu, yna bydd yn cael 
gradd Methu.

Llwyddo 
I ennill gradd Llwyddo, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu a restrir yn yr uned. 

Teilyngdod 
I ennill gradd Teilyngdod, rhaid i fyfyriwr fodloni'r holl 
feini prawf asesu ar gyfer gradd Llwyddo a restrir yn 
yr uned, yn ogystal â'r holl feini prawf graddio ar gyfer 
gradd Teilyngdod a restrir ar dudalennau 70-71.

Rhagoriaeth
I ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid i fyfyriwr fodloni'r 
holl feini prawf asesu a restrir yn yr uned, yn ogystal â'r 
holl feini prawf graddio ar gyfer graddau Teilyngdod a 
Rhagoriaeth a restrir ar dudalennau 70-71.

Cyfeirio 
Caiff myfyriwr sy'n methu â bodloni'r safon ofynnol 
ar gyfer gradd Llwyddo un cyfle i glirio cyfeiriad ym 
mhob uned a asesir yn fewnol cyn cael gradd Methu. 

Dim ond gradd Llwyddo a gaiff myfyrwyr sy'n cael eu 
cyfeirio. 

5.2 Defnyddio'r meini prawf graddio 
a'r matrics enghreifftio

Dylid asesu gwaith myfyrwyr yn erbyn y meini prawf 
asesu a gyhoeddir a'i raddio gan ddefnyddio'r meini 
prawf graddio (ar gyfer yr unedau crynodol: Unedau 
8, 12 ac 13).

Mae'r Matrics Enghreifftio Graddau yn disgrifio 
nodweddion allweddol a chyffredinol gwaith a asesir 
sy'n gysylltiedig â phob gradd, a dylid defnyddio'r 
matrics i helpu aseswyr i ddod i benderfyniad 
ynghylch lefel cyrhaeddiad y myfyriwr. 
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5.3 Dyfarnu gradd derfynol y 
cymhwyster 

Caiff cymwysterau UAL Awarding Body eu dyfarnu yn 
ôl yr amrediadau o raddau a ddangosir isod:

Cymhwyster Ystodau o raddau sydd ar 
gael

Diploma Lefel 3 Llwyddo/Teilyngdod/
Rhagoriaeth

Diploma Estynedig 
Lefel 3

Llwyddo/Llwyddo'n Uchel/
Teilyngdod/Teilyngdod 
Uchel/Rhagoriaeth

Dyfarnu'r Diploma 
Dyfernir gradd derfynol y Diploma ar sail y radd a 
roddir ar gyfer Uned 8: Prosiect manwerthu ffasiwn ar 
y cyd.

Dyfarnu'r Diploma Estynedig 
Dyfernir gradd derfynol y Diploma Estynedig ar sail 
y graddau a roddir ar gyfer Uned 12: Cynnig prosiect 
mewn busnes a manwerthu ffasiwn, ac Uned 13: 
Prosiect estynedig mewn busnes a manwerthu 
ffasiwn.

Caiff y ddwy radd unigol ar gyfer yr unedau, wedi'u 
pwysoli 40% a 60% yn y drefn honno, eu cyfuno i roi'r 
radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster. Mae'r radd 
derfynol yn seiliedig ar strwythur Llwyddo, Llwyddo'n 
Uchel, Teilyngdod, Teilyngdod Uchel a Rhagoriaeth. 
Mae'r tabl isod yn dangos sut mae'r radd ar gyfer 
pob uned gyda'i gilydd wedi'u cyfuno i roi gradd 
gyffredinol y cymhwyster:

Uned 12  
pwysoliad 40%

Uned 13  
pwysoliad 60%

Gradd y 
cymhwyster

Rhagoriaeth Rhagoriaeth Rhagoriaeth

Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod

Rhagoriaeth Llwyddo Llwyddo'n Uchel

Teilyngdod Rhagoriaeth Teilyngdod Uchel

Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod

Teilyngdod Llwyddo Llwyddo

Llwyddo Rhagoriaeth Teilyngdod

Llwyddo Teilyngdod Llwyddo'n Uchel

Llwyddo Llwyddo Llwyddo

Bydd UAL Awarding Body yn rhoi gwybod i'r ganolfan 
beth yw'r radd derfynol.

Mae deilliannau asesu cymwysterau UAL Awarding 
Body yn cael eu graddio a'u cyfeirnodi yn ôl meini 
prawf. Mae'r meini prawf sy'n pennu'r gofynion 
ar gyfer pob gradd ac unrhyw ddulliau cyfuno yn 
sefydlog, fel y mae'r trothwyon ar gyfer y graddau. 
Mae UAL yn defnyddio model meistrolaeth, lle bo'n 
rhaid bodloni'r holl feini prawf ar yr un lefel er mwyn 
ennill unrhyw radd benodol. Er enghraifft, er mwyn 
ennill gradd Rhagoriaeth, rhaid bodloni'r holl feini 
prawf ar safon Rhagoriaeth. Sicrheir dibynadwyedd 
trwy gadw at yr un meini prawf sefydlog dros amser 
a sicrhau dull safonedig o'u cymhwyso. Am y rheswm 
hwn, nid yw UAL Awarding Body yn rhagweld y 
bydd yn gwneud unrhyw newidiadau i'w feini 
prawf graddio. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau 
eithriadol efallai y bydd angen gwneud hynny er 
mwyn sicrhau y cynhelir safonau dros amser.

Diploma a Diploma Estynedig Lefel 3 UAL  
mewn Busnes a Manwerthu Ffasiwn
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Adran 7
Enghreifftio graddau
—
Maen prawf Methu

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn methu â 
bodloni un neu fwy o'r meini prawf asesu ac 
mae o safon isel.

Llwyddo 
Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn bodloni'r holl 
feini prawf asesu ac mae o safon foddhaol.

Teilyngdod
Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn bodloni'r holl feini 
prawf asesu ac mae o safon uchel.

Rhagoriaeth
Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn bodloni'r holl feini prawf 
asesu ac mae o safon uchel iawn.

Cyd-destun Dealltwriaeth gyfyngedig o gyd-destun y 
pwnc, heb eglurder o ran nodau a phwrpas.

Defnyddio dealltwriaeth o gyd-destun y pwnc 
yn briodol i roi barn, disgrifio nodau ac egluro 
pwrpas.

Defnyddio dealltwriaeth a gwybodaeth dda o gyd-
destun y pwnc i roi barn gadarn, i fynegi uchelgais ac 
i egluro pwrpas.

Defnyddio dealltwriaeth a gwybodaeth cynhwysfawr o 
gyd-destun y pwnc i gyfathrebu cysyniadau cymhleth, i 
fynegi uchelgais ac i egluro pwrpas.

Ymchwil Dim ond ychydig o dystiolaeth wedi'i 
chyflwyno, os o gwbl, neu'r wybodaeth heb 
fod yn ddigon perthnasol i'r dasg.

Digon o wybodaeth berthnasol wedi'i 
chasglu, ei dogfennu a'i defnyddio wrth 
ddatblygu syniadau.

Ymchwilio ac archwilio trylwyr a chyson o 
ffynonellau perthnasol, gan ddadansoddi a chyfosod 
gwybodaeth i lywio, ategu a datblygu syniadau. 

Ymchwilio ac archwilio trylwyr a pharhaus o amrywiaeth 
o ffynonellau perthnasol a bennwyd gan y myfyriwr ei 
hun, gan ddefnyddio dehongliadau craff a chyfosod 
gwybodaeth i lywio, ategu a datblygu syniadau.

Datrys 
problemau

Archwilio syniadau a phrosesau amgen yn 
annigonol. Problemau heb eu datrys.

Archwilio syniadau amgen yn ddigonol, 
gan ddefnyddio ymagweddau sefydledig 
i ddatrys problemau ymarferol a 
damcaniaethol.

Arddangos blaengarwch yn glir wrth ddatrys 
problemau'n effeithiol, gan addasu yn sgil heriau 
ymarferol a damcaniaethol na ragwelwyd er mwyn 
cyflawni'r nodau a bennwyd. 

Arddangos blaengarwch yn glir wrth ddatrys 
problemau'n effeithiol, gan roi datrysiadau creadigol 
ar waith yn annibynnol ac addasu i heriau ymarferol a 
damcaniaethol na ragwelwyd er mwyn cyflawni'r nodau 
a bennwyd.

Sgiliau ymarferol Cynllunio aneffeithiol a dim ond ychydig o 
werthuso, os o gwbl, yn erbyn y nodau. Y 
dasg neu'r tasgau yn anghyflawn.

Tystiolaeth o gynllunio a gwerthuso effeithiol 
yn erbyn y nodau, a hynny'n cyfrannu at 
gyflawni'r dasg neu'r tasgau mewn ffordd 
foddhaol.

Cynllunio cydlynol a rhesymegol, ymgysylltu â'r 
pwnc ac ymroddiad. Gwerthusiad realistig yn erbyn y 
nodau a chynhyrchu'n effeithlon o fewn yr amserlen. 

Cynllunio a negodi manwl, cydlynol ac annibynnol, 
ymgysylltu â'r pwnc ac ymroddiad. Gwerthuso'n 
barhaus yn erbyn y nodau a chynhyrchu'n effeithlon o 
fewn yr amserlen.

Cynllunio a 
chynhyrchu

Arddangos amrediad cyfyngedig o brosesau, 
cynnig barn a rhoi technegau ar waith yn 
wael.

Ystod ddigonol o brosesau, sgiliau a 
gwybodaeth wedi'u dangos. Rhoi technegau 
ar waith yn gymwys er mwyn datblygu 
syniadau. 

Prosesau, sgiliau a gwybodaeth cyson a phriodol yn 
cael eu defnyddio i ymestyn yr ymholi a datblygu 
datrysiadau creadigol. 

Dealltwriaeth fanwl ac ymwybyddiaeth esthetig, 
prosesau, sgiliau a gwybodaeth hyblyg a llawn 
dychymyg yn cael eu defnyddio mewn ymholiad 
estynedig i ddatblygu datrysiadau creadigol.

Gwerthuso ac 
adfyfyrio

Tystiolaeth annigonol o werthuso parhaus, 
diffyg dadansoddi, neu ddim ond 
dadansoddi sylfaenol, ac ychydig iawn o 
gyfiawnhau syniadau, os o gwbl.

Tystiolaeth wedi'i chyfathrebu'n glir o fod  
gwaith gwerthuso dilys a dadansoddi realistig 
wedi'i ddefnyddio'n annibynnol i lywio a 
datblygu syniadau.

Cyfathrebu gwaith dadansoddi a dehongli yn 
effeithiol, cyfosod gwybodaeth yn annibynnol, a 
gwneud penderfyniadau mewn ffordd resymegol er 
mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu syniadau. 

Cyfathrebu gwaith dadansoddi a dehongli craff mewn 
ffordd fedrus a phroffesiynol, gan ddangos eglurder a 
soffistigeiddrwydd o ran syniadau ac aeddfedrwydd o 
ran gwneud penderfyniadau er mwyn symud syniadau 
yn eu blaenau.

Cyflwyno Cyfathrebu a chyflwyno syniadau'n 
aneffeithiol. Diffyg eglurder o ran strwythur, 
dethol a threfnu.

Cyfathrebu'n gymwys a digon o eglurder a 
chysondeb wrth gyflwyno syniadau sy'n 
briodol i'r gynulleidfa a fwriedir.

Dethol, trefnu a chyfathrebu syniadau yn hyderus. 
Ymagwedd gyson tuag at gyflwyno yn dangos 
dealltwriaeth dda o gonfensiynau a safonau.

Dethol, trefnu a chyfathrebu syniadau yn hyderus. 
Arddangos annibyniaeth, arddull bersonol a defnydd 
uchelgeisiol o'r adnoddau sydd ar gael i gyfathrebu 
syniadau'n effeithiol i gynulleidfa a fwriedir.

Dylid defnyddio'r canllaw hwn ochr yn ochr 
â'r meini prawf asesu a graddio ar gyfer 
cymwysterau UAL Awarding Body ar Lefel 3. 
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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
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