
 
 
Rydym yn cynnig llefydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn seiliedig ar broses gyfweld.  Nid yw'n 
ymwneud â chanlyniadau arholiadau yn unig - rydyn ni eisiau gwybod mwy amdanoch chi fel person, ac 
fel artist, dylunydd neu wneuthurwr. 
 
Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod ein cwricwlwm rhyngddisgyblaethol arloesol ac mae ein cymuned 
amrywiol a chreadigol y myfyrwyr a'r staff yn addas iawn i chi. 
 
Rydym yn chwilio am dystiolaeth o'ch brwdfrydedd, eich creadigrwydd a'ch chwilfrydedd, ynghyd â'ch 
sgiliau a'ch potensial fel meddyliwr, artist, dylunydd neu wneuthurwr creadigol a beirniadol .  
  
Mae'r broses gyfweld yn amrywio gan ddibynnu ar ba gwrs rydych chi wedi gwneud cais amdano, ond 
mae'r mwyafrif yn cynnwys adolygiad o'ch portffolio gwaith a sgwrs gyda'r tîm pwnc.  Mae rhai o'n 
cyfweliadau yn un i un, tra gall eraill gynnwys ymarferion grŵp. Mae pob un o'n cyfweliadau yn anffurfiol - 
rydyn ni am i chi deimlo'n hamddenol ac yn gallu bod yn chi'ch hun. 

 

Awgrymiadau Portffolio 

Mae eich portffolio yn gasgliad o'ch gwaith. Gall gynnwys darnau rydych chi wedi gweithio arnyn nhw yn 
yr ysgol neu'r coleg, a gwaith personol rydych chi wedi'i greu i chi'ch hun. Dyma rai awgrymiadau ar sut i 
wneud y gorau o'ch portffolio: 
 
Beth i'w gynnwys yn eich portffolio 
 
Mae'n syniad da teilwra'ch portffolio i'r cwrs rydych chi'n gwneud cais amdano, ond mae yna rai pethau 
cyffredinol sy'n ddefnyddiol i'w cynnwys ni waeth pa bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo: 

• Tystiolaeth o ystod dda o sgiliau celf a dylunio. Gallai hyn gynnwys gwneud marciau 2D fel 
lluniadu, paentio, cyfansoddi, a/neu enghreifftiau o wneud 3D - gwrthrychau, cerflunio, tecstilau, 
cynhyrchion ac ati. Gallwch hefyd gynnwys dolenni i waith delwedd symudol a gynhelir ar 
wefannau fel Vimeo neu YouTube. 
 

• Cofiwch gynnwys syniadau cychwynnol, brasluniau a datblygiad ynghyd â darnau gorffenedig. 
Dylai roi mewnwelediad inni o'ch diddordebau, sgiliau a chreadigrwydd.  

• Ansawdd yn hytrach na maint. Rhan o baratoi portffolio da yw penderfynu beth i'w adael allan - 
yn hytrach na dangos i ni bopeth rydych chi wedi'i wneud erioed, dewiswch eich darnau gorau a 
mwyaf perthnasol.  

 
• Dangoswch eich arbrofion i ni. Cynhwyswch enghreifftiau lle gwnaethoch roi cynnig ar rywbeth 

newydd, neu fentro - hyd yn oed os na weithiodd allan. Mae hyn yn dangos i ni y gallwch weithio 
y tu allan i'ch parth cysur ac mae'n dangos chwilfrydedd. 

 
I gael mwy o syniadau ar beth i'w gynnwys gwyliwch ein fideo awgrymiadau portffolio . 
 
Sut i greu portffolio electronig 
 
Y ffordd symlaf o ddarparu portffolio inni yw anfon e-bost at ffeil PDF atom - byddwn yn dweud wrthych 
ble i anfon hwn pan fyddwn yn cysylltu â chi am eich cyfweliad.  
 
Gwyliwch ein canllaw fideo ar greu portffolio PDF syml gan ddefnyddio Microsoft PowerPoint isod, neu 
lawrlwythwch fersiwn testun: 

https://youtu.be/JZZLZQvCync
https://youtu.be/9dm9utlQerY


 
Er mai PDF yw'r fformat a ffefrir gennym, gallwn hefyd dderbyn dolen i wefan portffolio os oes gennych 
un.  
 

Awgrymiadau Cyfweld 
 
Dyma ychydig o awgrymiadau ar sut i gael y gorau o'ch cyfweliad ynnyr Ysgol Gelf a Dylunio: 
 

• Gwnewch eich ymchwil - gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr holl wybodaeth ar ein gwefan 
am y cwrs rydych chi'n gwneud cais amdano cyn eich cyfweliad. Rydym yn argymell eich bod yn 
gwylio'r cyflwyniad fideo am y cwrs o'ch dewis ar ein gwefan Diwrnod Agored Rhithwir. Gallech 
hefyd edrych ar ein Instagram a Blogiau Myfyrwyr. 
 

• Paratowch rai cwestiynau - gofynnwch i ni am bethau fel lleoliadau gwaith ac astudio ymhellach 
ar ôl eich gradd, neu unrhyw beth arall yr hoffech chi ei wybod am astudio gyda ni. 
 

• Byddwch yn chi'ch hun - nid yw'n gyfweliad swydd ffurfiol, felly nid ydym yn disgwyl ichi wisgo 
siwt! Rydyn ni am gwrdd â'r chi go iawn. 
 

• Byddwch yn brydlon - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr holl wybodaeth rydyn ni'n ei 
hanfon atoch a chaniatáu digon o amser i baratoi. Byddwch chi'n perfformio'n llawer gwell os nad 
ydych chi dan straen am fod yn hwyr. Os oes problem a'ch bod yn meddwl y gallech fod yn hwyr, 
cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod cyn gynted â phosibl.  

 

 

Ar ôl Eich Cyfweliad 

 
Os byddwch yn llwyddiannus mewn cyfweliad, byddwn yn ysgrifennu atoch naill ai gyda chynnig amodol 
neu ddiamod. Byddwn hefyd yn diweddaru eich Trac UCAS gyda'r penderfyniad.  
 
Os cewch gynnig diamod, byddem yn disgwyl ichi barhau i weithio a dysgu - rydym yn argymell yn gryf 
eich bod yn gweithio'n galed i gwblhau'r cwrs yr ydych arno ar hyn o bryd a chael y canlyniadau gorau y 
gallwch. 
 
Os gwnawn gynnig amodol ichi ond na chewch y graddau gofynnol ar ddiwrnod y canlyniadau, cysylltwch 
â ni. Os gwnaethoch yn dda yn y cyfweliad ac wedi creu argraff arnom gyda'ch portffolio, byddwn yn 
ystyried hynny. 
 
 

https://www.cardiffmet.ac.uk/study/opendays/virtualopenday/Pages/art.aspx
https://www.instagram.com/cardiffmetcsad/
https://studentblogs.cardiffmet.ac.uk/category/art-design/

