
 

 
 
 

 

YSGOL GELF A DYLUNIO CAERDYDD 
 

 

Gwahoddiad i gyfweliad 

 
Rwy'n falch o ddweud wrthych eich bod wedi'ch gwahodd i gyfweliad ar gyfer eich cwrs dewisol. Dylech hefyd 
fod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau'r dyddiad ar gyfer eich cyfweliad 
 
Darllenwch yr wybodaeth amgaeedig sy’n ymwneud â’ch diwrnod cyfweliad. Darperir y wybodaeth yn y daflen 
ynglŷn â'ch portffolio fel gwybodaeth gynghori er hwylustod ac i sicrhau na fydd unrhyw niwed yn digwydd 
i'r gwaith. Mae croeso i chi ddod ag enghreifftiau tri-dimensiwn o'ch gwaith ond nodwch na allwn dderbyn 
atebolrwydd am unrhyw ddifrod i waith. Gadewir yr holl waith ar eich risg eich hun. 
 
Wrth gyrraedd campws Llandaf (CF5 2YB) bydd angen i chi adrodd i adeilad Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Bydd 
llysgenhadon a staff y myfyrwyr ar gael i'ch cyfeirio chi. 
 
Os hoffech chi weld ein Neuaddau Preswyl ym Mhlas Gwyn ar ddiwrnod eich cyfweliad, byddwn yn cynnal 
teithiau o dderbynfa campws Llandaf rhwng 12pm a 2pm. Sicrhewch eich bod yn caniatáu amser ar gyfer hyn 
cyn neu ar ôl eich cyfweliad. Mae yna hefyd deithiau rhithwir o'n llety sydd ar gael ar ein gwefan - 
www.cardiffmet.ac.uk/virtualtours. 
 
Cofiwch efallai y gofynnir i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a dylunio ymarferol fel rhan o'r broses 
gyfweld. 
 
Yn anffodus, nid oes parcio ar gael ar y campws, er y bydd yn bosibl i chi gael eich gollwng a'ch casglu. 
 
Os hoffech gael eich cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gellir gwneud y 
trefniadau angenrheidiol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn eich cyfweliad, cysylltwch â ni yma yn 
Derbyniadau ar 02920 416010 neu am unrhyw ymholiadau ar ddiwrnod eich cyfweliad, cysylltwch â'r Llinell 
Gymorth Celf a Dylunio ar 02920 205898. 
 
 
Edrychwn ymlaen at eich croesawu. 
 
Yr eiddoch yn gywir 
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