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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
z listy rozwijanej przy swoim imieniu i
nazwisku (prawa-górna częśd strony), pojawi się okno jak poniżej.

W tym momencie nie zostały jeszcze wybrane przez Ciebie żadne kierunki studiów. Aby to zrobid,
najlepszym rozwiązaniem jest użycie przycisku
, który przekieruje Cię do
wyszukiwarki studiów na naszej stronie. Wybierzesz interesujące Cię kategorie, a po przyciśnięciu
„Wyszukaj” pojawi się lista dostępnych kierunków. Przykład z częścią otrzymanych wyników można
zobaczyd poniżej.
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Będąc cały czas zalogowanym, po przyciśnięciu
zostanie dodany do Twojego formularza aplikacyjnego:

interesujący Cię kierunek studiów

Kierunki można usuwad z listy przy użyciu przycisku
poszczególnych kierunków ustawiad można przy użyciu strzałek

, a preferencje (priorytety) dla
.

WAŻNE! Maksymalnie możesz wybrad do 8 kierunków studiów (5 w Anglii/Szkocji) w 5 krajach. Czyli
np. możesz wybrad 8 kierunków w Danii, 4 w Anglii i 4 w Holandii czy 2 w Szkocji, 3 w Anglii i 3 w
Szwecji.

PAMIĘTAJ! Kierunki wybieraj od tego, na który najbardziej chcesz się dostad
(jako 1-szy priorytet)! Ma to szczególne znaczenie przy aplikacji na studia w Danii, Holandii
i Szwecji, gdzie aplikacja jest analizowana tylko przez jedną uczelnię na raz (tą z
najwyższym priorytetem). Więc bardzo uważnie dokonaj wyboru (priorytetyzacji)
kierunków, na które chcesz aplikowad.
Gdy wybierzesz już wszystkie interesujące Cię kierunki studiów, przejdź do wypełniania formularza
aplikacyjnego przy użyciu przycisku
System zachowa Twój wybór.

. Na tym etapie nie musisz nic zapisywad.
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2. Wypełnianie formularza aplikacyjnego
W tym rozdziale pokażemy krok po kroku jak wypełniad formularz aplikacyjny Kastu. Jest to
naprawdę prosty proces, a gdy masz jakieś wątpliwości, to przy każdym polu masz dokładny opis
tego, co należy wpisad. Wystarczy, że najedziesz kursorem na znak
Przy polach, które trzeba wypełnid widnieje napis

.

.

W każdej chwili możesz wrócid do listy kierunków używając przycisku

.

Przycisk
pojawiający się w niektórych zakładach przenosi na podstronę na
www.kastu.pl ze szczegółowymi informacjami.

1.1 Personal Info
W tej zakładce wpisujesz dane osobowe. Przykład poprawnego wypełnienia przedstawiamy poniżej.

Pamiętaj, aby nie używad polskich znaków (non-latin characters).
Na zdjęciu masz byd widoczny tylko Ty. Twarz nie może byd zakryta.
Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

.
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1.2 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 używad polskich znaków (non-latin characters). Przed przejściem do kolejnej
zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
praca zostanie utracona.

. W przeciwnym razie Twoja

1.3 Languages
W tej zakładce wpisujesz języki, jakimi się posługujesz. Przykład poprawnego wypełnienia
przedstawiony jest poniżej.
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Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

.

1.4 Experience
W tej zakładce można (nie jest to wymagane) wpisad informacje o dodatkowym doświadczeniu.
Wspomnij tylko to, co jest związane ze studiami, na które aplikujesz. Przykład poprawnego
wypełnienia (dla aplikacji na kierunek marketingowy) widad poniżej.

Nie zostawiaj pustych pól z datami! Jeśli nadal gdzieś pracujesz/działasz, to jako „Finish date” wpisz
przewidywaną datę ukooczenia działalności lub datę wyjazdu na studia (np. 31/08/2016).
Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

.

1.5 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 zwiększyd szansę przy aplikacji –
dyplomy, certyfikaty itp.
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WAŻNE:


Jeśli aplikujesz na studia licencjackie i ukooczyłeś już szkołę średnią - posiadasz już
Świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukooczenia szkoły średniej (wraz z ocenami) to załącz je
pod Additional documents. Jednak również w tym przypadku musisz również dostarczyd
wypis ocen wraz z godzinami z przedmiotów, jeśli takiej informacji nie masz na dyplomie.
Jeśli nie ukooczyłeś jeszcze szkoły średniej, świadectwo oraz dyplom prześlesz, jak już je
otrzymasz.



Jeśli aplikujesz na studia magisterskie i ukooczyłeś już studia I-go stopnia - posiadasz już
dyplom wraz z ocenami oraz punktami ECTS, to załącz go pod Additional documents. Jeśli nie
ukooczyłeś 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 załączad jedynie dokumenty w jednym z formatów – JPEG, GIF, PNG oraz TIF oraz nie
przekraczające rozmiaru 2 MB.



Wszystkie dokumenty muszą byd wyraźnie zeskanowane, aby były czytelne do
wydrukowaniu.



Przed załączeniem dokumentów zalecamy je wydrukowad i sprawdzid czy są czytelne.
Większośd uczelni drukuje przesłane dokumenty aplikacyjne.



Przy załączaniu dokumentu w polu Additional documents, nadaj mu tytuł po angielsku:

UWAGA! W polu Additional documents możesz załączyd również dokumenty, które Twoim zdaniem
zwiększą Twoje szanse przy aplikacji na wybrane kierunki studiów (dyplomy, certyfikaty itp.). Jednak
dokumenty te muszą byd związane z kierunkiem, na który aplikujesz. Zasypywanie rekruterów stosem
dokumentów nie jest dobrym pomysłem!
Jeśli masz dokument w języku polskim TO MUSISZ ZAŁĄCZYD DO NIEGO TŁUMACZENIE (razem z
oryginałem – w oddzielnych plikach). Możesz skorzystad z tłumacza, lub dostarczyd nam
tłumaczenie (musi byd solidne, np. z pomocą nauczyciela języka angielskiego) w formie
edytowalnej (np. .doc lub .docx) wysyłając je na konrad@kastu.pl, a my potwierdzimy zgodnośd z
oryginałem i załączymy do formularza.
Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

.
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1.6 Motivation letter
W tej zakładce trzeba napisad listy motywacyjne do wszystkich krajów, do których jest wysyłana
aplikacja. Jeśli np. aplikujesz na uczelnie w Danii i Holandii, to musisz napisad dwa listy – jeden do
Danii, a drugi do Holandii. Jeśli aplikujesz na kilka kierunków w jednym kraju, to napisz list, który
będzie uniwersalny dla wszystkich tych kierunków. Wskazówki odnośnie pisania listu motywacyjnego
znajdziesz na naszej stronie www.kastu.pl/jak_aplikowac/wymagane_dokumenty/list_motywacyjny.
Objętośd listu musi się zawierad między 1300 a 4000 znaków.
Przykład można zobaczyd poniżej. W tym przypadku (przy aplikacji na studia w Danii i Holandii)
zostały napisane 2 listy motywacyjne – dla Danii i Holandii. Każdy list jest wspólny dla wszystkich
kierunków z danego kraju, dlatego należy go bardzo uważnie napisad.

Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

.
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1.7 Reference
W tej zakładce przepisujesz referencje. Nie załączasz pliku, a podajesz dane kontaktowe do osoby
wystawiającej referencje oraz ich treśd. Przykład poniżej. Pamiętaj, aby nie używad polskich znaków
(non-latin characters).

Przed przejściem do kolejnej zakładki formularza, ZAPISZ go używając przycisku
W przeciwnym razie Twoja praca zostanie utracona.

.

1.8 Other Info
W tej zakładce wpisujesz dodatkowe informacje – rok, na który aplikujesz (zazwyczaj będzie to 1)
oraz wszystkie dodatkowe informacje, które uczelnia powinna wiedzied 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 wspomnied.

Przed wyjściem z formularza, ZAPISZ go używając przycisku
Twoja praca zostanie utracona.

. W przeciwnym razie
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3. Wysyłanie formularza
Po wypełnieniu formularza i zapisaniu go, należy wrócid do listy wybranych kierunków przy użyciu
przycisku

. Zalecamy sprawdzid jeszcze raz czy formularz aby na pewno jest

poprawnie wypełniony. Klikając na
zweryfikowad.

przejdziesz do podglądu, który pozwoli Ci go

Gdy już masz pewnośd, że formularz został wypełniony poprawnie, użyj przycisku
aby przesład go do konsultantów Kastu w celu weryfikacji. Dostaniesz również potwierdzenie
mailowe.
Jednak zanim zaczniemy sprawdzad Twój formularz, musisz uiścid opłatę administracyjną w zależności
od tego, na studia w jakich krajach aplikujesz. Po wysłaniu formularza, na dole strony z listą
wybranych przez Ciebie kierunków pojawią się do opłacenia dwa rachunki:

Opłacasz tylko ten, który pokrywa kraje, do których aplikujesz. Jeśli wybrane przez Ciebie kierunki są
wykładane w obu grupach krajów (np. w Danii i Anglii), to musisz uiścid obie opłaty administracyjne.
Klikając na
otworzy się plik z informacjami do przelewu. Dopiero jak uiścisz wszystkie
opłaty, zaczniemy sprawdzad Twój formularz.
Gdy przy weryfikacji formularza znajdziemy jakieś błędy, to wyślemy powiadomienie, które będzie
widoczne na stronie z wybranymi kierunkami studiów, a formularz cofniemy do Ciebie, żeby błędy
mogły byd poprawione.

Po poprawieniu błędów prześlij ponownie formularz aplikacyjny używając przycisku

.

Jeśli wszystko będzie już poprawnie wypełnione, to zaczniemy wysyład Twoją aplikację na wybrane
przez Ciebie uczelnie, a Ty dostaniesz potwierdzenie mailowe.
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4. Status aplikacji
Po pozytywnej weryfikacji wysłanego formularza przez konsultantów Kastu, możesz śledzid na liście
wybranych kierunków, ich status. Możliwe statusy:
- aplikacja nie jest jeszcze rozpatrywana przez uczelnie. Oznacza to, że
kierunek z wyższym priorytetem jest obecnie rozpatrywany.

- aplikacja została przez Ciebie anulowana

- aplikacja została przyjęta DO ANALIZY przez uczelnię; NIE OZNACZA TO
PRZYJĘCIA NA STUDIA! Ostateczną odpowiedź otrzymasz mailem od Kastu.

- aplikacja została odrzucona przez uczelnię

Przykład znajduje się poniżej:
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5. Dodatkowe kierunki
Po wysłaniu formularza jest możliwośd wyboru dodatkowych (nie uwzględnionych przed wysłaniem
formularza) kierunków studiów. Wiąże się to ze znaczącymi zmianami, dlatego musisz ten wybór
umotywowad. Aby dodad nowy kierunek, wybierz przycisk
, znajdujący
się pod listą wybranych kierunków studiów w formularzu aplikacyjnym. Po przyciśnięciu pokaże się
formularz wyboru dodatkowych kierunków studiów.

Należy wybrad interesujące kierunki, umotywowad wybór i napisad listy motywacyjne do nowych
krajów (jeśli takie się pojawiły). Np. Jeśli zaaplikowałeś do Danii i Holandii, a teraz chcesz dodad
kierunek na uczelni w Anglii, to musisz napisad list motywacyjny dla Anglii. Jeśli chcesz dodad nową
uczelnię w Danii, to nie musisz dodawad nowego listu, ale upewnij się, że ten który napisałeś również
będzie odnosił się do nowego kierunku.
Jednocześnie jeśli zdecydowałeś się zaaplikowad do grupy krajów, za które jeszcze nie uiściłeś jeszcze
opłaty administracyjnej, to musisz to zrobid. Np. zaaplikowałeś na uczelnie w Danii i Holandii i za te
kraje uiściłeś opłatę w wysokości 100 zł, a teraz chcesz dodad nowy kierunek w Anglii, to zanim
zaczniemy rozpatrywad Twoje podanie o dodatkowy kierunek – musisz uiścid opłatę administracyjną
za Anglię (120 zł). Informacje do przelewu znajdują się pod listą wybranych kierunków studiów.
Po wysłaniu formularza zweryfikujemy go i poinformujemy, czy kierunki zostały dodane do listy
wyborów.
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6. Załączanie dyplomów
Po otrzymaniu dyplomów ze szkoły/uczelni należy je załączyd do formularza aplikacyjnego. Można to
zrobid, używając przycisku

nad listą wybranych kierunków studiów.

Następnie wybierz
. Pojawi się okno, w którym należy wybrad plik oraz jego nazwę.
Należy używad angielskiego nazewnictwa, z wyjątkiem wyników z Matury („Matura results”).

WAŻNE:


Dokument musi byd zapisany w formacie JPEG, GIF, PNG lub TIF i nie może przekraczad 2MB.



Wszystkie załączone dokumenty, powinny byd dobrej jakości i czytelne po wydrukowaniu.



Przed załączeniem zeskanowanych dokumentów do formularza aplikacyjnego, proponujemy
najpierw je wydrukowad i upewnid się, że skany są czytelne, ponieważ większośd uczelni
drukuje przesłane dokumenty.



Składając dokumenty na studia licencjackie, należy zeskanowad, załączyd i przesład
zaświadczenie o egzaminie maturalnym i świadectwo ukooczenia szkoły średniej (pierwsza
strona i strona zawierająca oceny z przedmiotów).



Składając dokumenty na studia magisterskie, należy załączyd wszystkie strony dyplomu
ukooczenia studiów I-go stopnia, wraz z suplementem (wypisem ocen i punktów ECTS
wszystkich przedmiotów zdanych w trakcie studiów).



Po załączeniu wszystkich wymaganych dyplomów nie zapomnij kliknąd przycisku “Wyślij
dyplomy”.
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