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Gwybodaeth am Gyfweliad 

BA (Anrh) Addysg Gynradd (3-11) gyda SAC 

 

Diolch am eich cais i astudio gradd BA Addysg Gynradd (3-11) gyda SAC. Ar ôl ystyried eich cais, hoffem 
eich gwahodd i fynychu cyfweliad.  
 
Os oes modd i chi fynychu ar y dyddiad a nodir, cadarnhewch drwy www.ucas.com/track cyn gynted â 
phosib. 
 
Ar ôl cyrraedd, ewch i'r brif dderbynfa ar Gampws Cyncoed (CF23 6XD) lle bydd aelod o'r staff yn dod i 
gyfarfod â chi. 
 
Bydd y broses gyfweld yn gofyn i chi gwblhau profion llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol o fewn 
amser penodol.  Caiff y rhain eu cwblhau a'u goruchwylio o dan amodau 'arholiad' a byddant yn rhan o'r 
diwrnod cyfweld.  Bydd angen i chi ymgymryd â thasg grŵp ac amrywiaeth o dasgau unigol.  Cyfeiriwch at 
y ddolen ganlynol am bapurau prawf enghreifftiol - www.cardiffmet.ac.uk/x120. 
 
Bydd angen i chi neilltuo'r diwrnod cyfan ar gyfer y broses gyfweld. 
 
Bydd angen i chi ddod â'r canlynol: 

 Prawf adnabod â ffotograff (pasbort/trwydded yrru)  

 Ffotograff maint pasport gyda'ch enw a'r dref lle rydych yn byw ar y cefn 

 
Rhowch wybod i ni ar unwaith os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol, gan nodi eich anghenion 
penodol. Bydd angen rhoi tystiolaeth i'r adran Dderbyniadau cyn dyddiad eich cyfweliad er mwyn gwneud 
trefniadau ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. 
 
Mae'r llefydd parcio ar Gampws Cyncoed yn gyfyngedig ac mae'n faes parcio talu ac arddangos. Lle y bo'n 
bosibl, rydym yn annog ymgeiswyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y campws. Gallwch 
ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y campws yn www.cardiffmet.ac.uk/findus. Hefyd mae 
angen i ymgeiswyr sydd am gynnal y profion drwy gyfrwng y Gymraeg roi gwybod i ni ar unwaith. 
 
Dymunwn bob hwyl i chi gyda'ch cyfweliad ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar y diwrnod. 
 
Yn gywir iawn 
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