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1. Lista wybranych kierunków
Po zarejestrowaniu się w systemie Kastu zostanie dla Ciebie utworzone konto. Gdy zalogujesz się na
swoje konto i wybierzesz opcję Formularz aplikacyjny z listy rozwijanej przy swoim imieniu i nazwisku
(prawa-górna część strony), pojawi się okno takie jak poniżej.

W tym momencie nie zostały jeszcze wybrane przez Ciebie żadne kierunki studiów. Możesz to zrobić
używając przycisku
, który przekieruje Cię do wyszukiwarki studiów na naszej
stronie. Wybierzesz interesujące Cię kraje i stopień studiów. Możesz też określić specjalność lub
w okienku wyszukiwania wpisać nazwę interesującego Cię kierunku (w języku angielskim). Przykład
z częścią otrzymanych wyników można zobaczyć na kolejnej stronie.
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Interesujący Cię kierunek możesz dodać do swojego formularza przy pomocy przycisku

.

Uwaga! Zwróć szczególną uwagę na ikonkę,
która może pojawić się przy niektórych kierunkach. To
znaczy, że dany kierunek ma specyﬁczne wymagania - koniecznie się z nimi zapoznaj!
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Kierunki można usuwać z listy przy użyciu przycisku
lub
poszczególnych kierunków ustawiać można przy użyciu strzałek .

, a kolejność (priorytety) dla

WAŻNE! Maksymalnie możesz wybrać do 23 kierunków studiów w 5 krajach. Możesz wybrać nie więcej
niż 8 kierunków w Danii, 5 w Anglii, 4 w Holandii, 4 w Szwecji i 2 w Finlandii.

PAMIĘTAJ! Jako 1-szy priorytet ustaw kierunek, na którym najbardziej Ci zależy! Ma to szczególne
znaczenie przy aplikacji na studia w Danii i Szwecji, gdzie aplikacja najprawdopodobniej będzie
analizowana tylko przez jedną uczelnię na raz (tą z najwyższym priorytetem). Bardzo uważnie
dokonaj wyboru (priorytetyzacji) kierunków, na które chcesz aplikować. Jeszcze przed aplikacją
możesz wysłać do nas mailowo swoją listę priorytetów w Danii - podpowiemy Ci w jakiej kolejności
je ustawić, żeby zwiększyć szanse na bycie przyjętym.
Gdy wybierzesz już wszystkie interesujące Cię kierunki studiów, przejdź do wypełniania formularza
aplikacyjnego przy użyciu przycisku

2. Wypełnianie formularza aplikacyjnego
W tym rozdziale pokażemy krok po kroku jak wypełnić formularz aplikacyjny Kastu. Jest to naprawdę
prosty proces, a gdy masz jakieś wątpliwości, to przy każdym polu masz dokładny opis tego, co należy
wpisać. Wystarczy, że najedziesz kursorem na znak
.
W każdej chwili możesz wrócić do kierunków używając przycisku

Przycisk
pojawiający się w niektórych zakładach przenosi na podstronę www.kastu.pl
ze szczegółowymi informacjami.
Przy polach, które trzeba wypełnić widnieje żółta kreseczka,
która zamienia się w gwiazdkę jeśli najedziesz na nią
kursorem.
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2.1 Personal Info
W tej zakładce wpisujesz dane osobowe. Przykład poprawnego wypełnienia przedstawiamy poniżej.

Na zdjęciu masz być widoczny tylko Ty. Twarz nie może być zakryta.
Pamiętaj, aby nie używać polskich znaków (non-latin characters).
Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.
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2.2 Education
W tej zakładce uzupełnia się informacje o swoim wykształceniu. Są trzy moduły – Basic education, Grade
Transcript i Additional education, które uzupełnia się w zależności od tego na jaki poziom studiów
wysyłana jest aplikacja. Jeśli aplikujesz na studia licencjackie to wypełniasz Basic Education i Grade
transcript. Jeżeli aplikujesz na studia Top-up lub magisterskie, to uzupełniasz wszystkie trzy moduły.
Przykład poprawnego wypełnienia przedstawiony jest poniżej.

Pamiętaj, aby nie używać polskich znaków (non-latin characters).
Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

6

2.3 Languages
W tej zakładce wpisujesz języki, jakimi się posługujesz. Przykład poprawnego wypełnienia
przedstawiony jest poniżej.

Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.
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2.4 Experience
W tej zakładce można (nie jest to wymagane) wpisać informacje o dodatkowym doświadczeniu.
Wspomnij tylko to, co jest związane ze studiami, na które aplikujesz. Przykład poprawnego wypełnienia
(dla aplikacji na kierunek marketingowy) widać poniżej.

Nie zostawiaj pustych pól z datami! Jeśli nadal gdzieś pracujesz/działasz, to jako „Finish date" wpisz
przewidywaną datę ukończenia działalności lub datę wyjazdu na studia (np. 31/08/2017).
Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.
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2.5 Documents
W tej zakładce załączasz zeskanowany paszport lub dowód osobisty, wypis ocen (czy to ze szkoły
średniej, czy z uczelni) oraz dodatkowe dokumenty, które mogą zwiększyć szansę przy aplikacji –
dyplomy, certyﬁkaty itp.
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WAŻNE
Jeśli aplikujesz na studia licencjackie i ukończyłeś już szkołę średnią - posiadasz już Świadectwo
dojrzałości oraz dyplom ukończenia szkoły średniej (wraz z ocenami) system automatycznie
poprosi Cię o załączenie tych dokumentów. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze szkoły średniej nie
będziesz mieć opcji załączenia tych dokumentów - doślesz, je wtedy, kiedy już je otrzymasz.
Jeśli aplikujesz na studia magisterskie, ukończyłeś już studia I-go stopnia i posiadasz już dyplom
wraz z ocenami oraz punktami ECTS, wtedy system poprosi Cię o załączenie tych dokumentów.
Jeśli nie ukończyłeś jeszcze studiów I-go stopnia, to załącz wypis przedmiotów, które zdałeś wraz
z ocenami i punktami ECTS oraz przedmioty, które pozostały Ci do zdania. Dyplom prześlesz, jak
już go otrzymasz.
Możesz załączać jedynie dokumenty w jednym z formatów – JPEG, GIF, PNG, PDF i TIF oraz nie
przekraczające rozmiaru 4 MB.
Wszystkie dokumenty muszą byc wyraźnie zeskanowane, aby były czytelne po wydrukowaniu.
Przed załączeniem dokumentów zalecamy je wydrukować i sprawdzić czy są czytelne. Większość
uczelni drukuje przesłane dokumenty aplikacyjne.
Przy załączaniu dokumentu w polu Additional documents, nadaj mu tytuł w języku angielskim.

UWAGA! W polu Additional documents możesz załączyć również dokumenty, które Twoim zdaniem
zwiększą Twoje szanse przy aplikacji na wybrane kierunki studiów (dyplomy, certyﬁkaty itp.). Jednak
dokumenty te muszą być związane z kierunkiem, na który aplikujesz. Zasypywanie rekruterów stosem
dokumentów nie jest dobrym pomysłem!
Jeśli masz dokument w języku polskim TO MUSISZ ZAŁĄCZYĆ DO NIEGO TŁUMACZENIE (razem
z oryginałem, ale w oddzielnych plikach). Tłumaczenie musi być przygotowane przez tłumacza
przysięgłego.
W przypadku aplikacji do Danii możesz samodzielnie przygotować tłumaczenie, ale musi być ono
solidne, np. napisane z pomocą nauczyciela języka angielskiego lub przez niego sprawdzone.

Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.
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2.6 Motivation letters
W tej zakładce trzeba napisać listy motywacyjne do wszystkich krajów, do których jest wysyłana
aplikacja. Jeśli chcesz, to do każdego kierunku możesz wybrać osobny list motywacyjny. Uwaga: W Anglii
możesz mieć tylko jeden list motywacyjny - upewnij się więc, że będzie on uniwersalny i pasujący do
wszystkich wybranych kierunków. Wskazówki odnośnie pisania listu motywacyjnego znajdziesz w
instrukcji Kastu. Objętość listu musi się zawierać między 1300 a 4000 znaków.
Przykład można zobaczyć poniżej. W tym przypadku został napisany jeden list specjalnie na Aalborg
University (Dania), osobny list na Business Academy Aarhus (Dania), taki sam list na dwie uczelnie w
Holandii, kolejny list na uczelnię w Szwecji i oczywiście jeden tylko list na uczelnie w Anglii.

Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.
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2.7 Reference
W tej zakładce przepisujesz referencje. Nie załączasz pliku, a podajesz dane kontaktowe do osoby
wystawiającej referencje i przepisujesz ich treść. Jeśli nauczyciel nie chce podać swojego prywatnego
adresu i numeru telefonu możesz w tym miejscu podać adres i numer telefonu szkoły. Pamiętaj, aby nie
używać polskich znaków (non-latin characters).
Jeśli nie wiesz jak powinny wyglądać referencje od nauczyciela zamów bezpłatną instrukcję Kastu.

2.8 Other Info
W tej zakładce wpisujesz dodatkowe informacje – rok, na który aplikujesz (zazwyczaj będzie to 1) oraz
wszystkie dodatkowe informacje, które uczelnia powinna wiedzieć w momencie aplikacji (wszystko
oczywiście po angielsku). Jeśli masz kiepską ocenę np. z matematyki, a poziom nauki tego przedmiotu
jest w Twojej szkole wysoki, to w polu „Additional info" możesz o tym wspomnieć.
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3. Wysłanie formularza
Po wypełnieniu formularza i zapisaniu go, należy wrócić do listy wybranych kierunków przy użyciu
przycisku
Zalecamy sprawdzić jeszcze raz czy formularz aby na pewno jest poprawnie wypełniony. Klikając na
przejdziesz do podglądu, który pozwoli Ci go zweryﬁkować.
Gdy już masz pewność, że formularz został wypełniony poprawnie, użyj przycisku
aby przesłać go do konsultantów Kastu w celu weryﬁkacji. Dostaniesz również potwierdzenie
mailowe tego, że Twój formularz został do nas wysłany.
Jeśli przy weryﬁkacji formularza znajdziemy jakieś błędy, wtedy formularz wraz z uwagami na temat
tego co trzeba poprawić zostanie do Ciebie odesłany - informację tą dostaniesz mailowo i będzie ona
też widoczna w rubryce Powiadomienia.
Po poprawieniu błędów prześlij ponownie formularz używając przycisku
Jeśli wszystko będzie już poprawnie wypełnione to dostaniesz potwierdzenie mailowe a my zaczniemy
wysyłać Twoją aplikację na wybrane przez Ciebie uczelnie.

4. Status aplikacji
Po pozytywnej weryﬁkacji wysłanego formularza przez konsultantów Kastu, możesz śledzić na liście
wybranych kierunków, ich status. Możliwe statusy:
Nowo dodany kierunek czeka na akceptację. Kiedy dodany kierunek zostanie pomyślnie
zweryﬁkowany, wtedy dostaniesz e-mail z taką informacją.
Twoją kandydaturę rozpatruje uczelnia, która ma wyższy priorytet. W tym przypadku, jeśli
ona odrzuci Twoją kandydaturę, dopiero wtedy Twoja aplikacja rozpatrywana będzie przez
uczelnię z niższego priorytetu.
Wstrzymano oznacza, że dany program studiów nie będzie rozpatrywany, ponieważ uczelnia
z wyższego priorytetu zaakceptowała Twoją aplikację.
Twoja aplikacja na ten kierunek jest obecnie rozpatrywana.

Zaoferowano miejsce – oznacza to, że uczelnia pozytywnie rozpatrzyła już Twoją
kandydaturę oraz zdecydowała, że spełniasz warunki rekrutacyjne na wybrany kierunek
studiów.
Rezerwowy (Insurance) - jeśli otrzymasz informację o przyjęciu na ten priorytet to
dodatkowym warunkiem otrzymania przyjęcia bezwarunkowego jest odrzucenie oferty lub
niespełnienie warunków rekrutacyjnych z kierunków z wyższych priorytetów.
Anulowano – oznacza to, że aplikacja na dany kierunek studiów została przez Ciebie
wycofana przy użyciu przycisku „Usuń” w Twoim formularzu Kastu.
Odrzucono – oznacza to, że uczelnia odrzuciła Twoją kandydaturę na kierunek studiów,
przy którym widnieje ten status.
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5. Dodatkowe kierunki
Po wysłaniu formularza jest możliwość wyboru dodatkowych (nie uwzględnionych przed wysłaniem
formularza) kierunków studiów. Wiąże się to ze znaczącymi zmianami, dlatego musisz ten wybór
umotywować. Aby dodać nowy kierunek, wybierz przycisk , znajdujący się pod listą wybranych
kierunków studiów w formularzu aplikacyjnym. Po przyciśnięciu pokaże się formularz wyboru
dodatkowych kierunków studiów.
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