
 

 

 

Gwybodaeth am Gyfweliadau 
BA (Anrh) Rheoli Marchnata Ffasiwn 

Diolch am eich cais i astudio Rheoli Marchnata Ffasiwn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fel rhan o’n 

proses ymgeisio, rydym yn gwahodd darpar fyfyrwyr i ddod i gyfweliad ar gampws Llandaf - a fyddech cystal 

â chofrestru yn nerbynfa Ysgol Reolaeth Caerdydd ar ôl cyrraedd. Nod y broses gyfweld yw cael cyfle i ddod 

i’ch adnabod chi, ac er mwyn i chi gael dod i’n hadnabod ni. Ar y diwrnod, byddwch mewn grŵp o ymgeiswyr, 

gan weithio ar dasg (hwyliog) yn ymwneud â ffasiwn. Yn ystod y dasg hon, byddaf yn siarad â phob un 

ohonoch chi yn unigol er mwyn ateb eich cwestiynau ac i ddysgu mwy amdanoch chi. 

A fyddech cystal â dod â phortffolio o’ch gwaith (digidol neu ffisegol), yn ysgrifenedig a/neu’n weledol. Os 

nad ydych chi wedi astudio pwnc sy’n gysylltiedig â chelf, a fyddech cystal â dod ag unrhyw brosiectau yr 

ydych o bosibl wedi gweithio arnyn nhw yn eich amser eich hun sy’n ymwneud â ffasiwn e.e. eich ffotograffau 

eich hun, blog neu rywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol os ydych chi’n frwdfrydig dros y meysydd hyn, neu 

unrhyw beth yr ydych wedi’i wneud efallai mewn swydd neu fel diddordeb personol. 

Yn eich cyfweliad, byddwn yn disgwyl i chi: 

 Ddangos eich bod yn deall natur y cwrs a bod gennych ddiddordeb yn y pwnc 

 Gallu rhoi mwy o fanylion am eich datganiad personol 

 Cyrraedd yn hyderus , yn wybodus ac yn ffres – cofiwch gael noson dda o gwsg cyn cyrraedd 

 Bod yn frwd ac angerddol am y diwydiant ffasiwn 

Mae eich cyfweliad yn gyfle hefyd i chi ofyn cwestiynau i ni, er mwyn gwneud yn siŵr mai dyma’r cwrs iawn 

i chi. Os hoffech weld ein Neuaddau Preswyl ym Mhlas Gwyn ar ddiwrnod eich cyfweliad hefyd, cofiwch roi 

gwybod i ni a byddwn yn ceisio trefnu hynny. Mae yna deithiau rhith o’n llety preswyl ar gael ar ein gwefan 

hefyd - www.cardiffmet.ac.uk/virtualtours. 

Os hoffech gael cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg a fyddech cystal â rhoi gwybod i ni ymlaen llaw fel y gellir 

gwneud y trefniadau angenrheidiol. 

Os gallwch fynychu ar y dyddiad a roddir, dylech gadarnhau drwy www.ucas.com/track cyn gynted â phosibl. 

Os na allwch fynychu ac yr hoffech wneud cais am ddyddiad gwahanol, nodwch hyn ar eich UCAS Track ac e-

bostiwch newstudent_interviews@cardiffmet.ac.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â’r Adran Mynediadau yn 

uniongyrchol ar 029 2041 6010. Os oes yna resymau pam na allwch fynychu byddwn yn ceisio trefnu 

cyfweliad drwy Skype. Mae’n hollbwysig eich bod yn ymateb cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi oedi 

diangen yn y gwaith o brosesu eich cais drwy UCAS. 

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 

 

Yn gywir 

 

Jemma Oeppen Hill 

Cyfarwyddwr y Rhaglen BA (Anrh) Rheoli Marchnata Ffasiwn  

Ysgol Reolaeth Caerdydd 
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