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Fel rhan o'n proses gwneud cais rydym yn gwahodd darpar ymgeiswyr i fynychu diwrnod cyfweld.  Bydd 

y cyfweliad yn cael ei gynnal gan aelodau o dîm staff Therapydd Lleferydd ac Iaith ynghyd ag un o'u 

cydweithwyr o'r GIG, a bydd y cyfweliad yn para 15 - 20 munud. Pwrpas y cyfweliad yw rhoi'r cyfle i chi 

arddangos eich dealltwriaeth o'r hyn yw Therapydd Lleferydd ac Iaith, ac i egluro pam rydych chi'n meddwl 

y byddech yn addas ar gyfer y cwrs a'r proffesiwn.  Bydd y cyfwelwyr hefyd yn gwerthuso eich rhinweddau 

personol a'ch gwerthoedd. 

 

Ewch at ddesg y Dderbynfa yn adeilad Ysgol Reoli Caerdydd sydd wedi'i leoli yng nghefn Campws 
Llandaf (CF5 2YB) ar yr amser a nodir ar eich Trac UCAS. 
 
Yr amser a nodir ar UCAS yw eich amser cyrraedd; byddwch yn cael amser penodol ar gyfer eich 
cyfweliad pan fyddwch chi'n cyrraedd.  Dylid cyfeirio at amserlen y rhaglen ar gyfer diwrnod y 
cyfweliad. 
 

Caniatewch ddiwrnod cyfan ar gyfer y broses cyfweld. 

Bydd angen i chi ddod â math o lun adnabod gyda chi. 

Bydd y diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi wrando ar sgwrs yn rhoi gwybodaeth am y cwrs gan Gyfarwyddwr y 

Rhaglen, yn ogystal â chymryd rhan mewn teithiau o'r campws wedi'u harwain gan fyfyrwyr.  Yn ogystal, 

bydd sgwrs am gyllid a theithiau o'r neuaddau preswyl. 

 

Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod ar gael ar y diwrnod, gan nad oes modd i ni gwblhau asesiad 

o'ch cais heb y wybodaeth y byddwn yn ei chael yn ystod y cyfweliad.  Gwerthfawrogwn petaech chi'n 

gallu cadarnhau cyn gynted â phosib drwy www.ucas.com/track bod modd i chi fynychu'r cyfweliad ar y 

dyddiad hwn. 

 

Os cewch unrhyw anawsterau, e-bostiwch newstudent_interviews@cardiffmet.ac.uk, neu cysylltwch â'r 

adran Derbyniadau ar 029 2041 6010.  Hefyd, os oes gennych unrhyw anghenion dysgu neu fynediad 

penodol, rhowch wybod am y rhain ymlaen llaw fel bod y trefniadau angenrheidiol yn gallu cael eu 

gwneud. 

 

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi. 

Yn gywir 
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