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Objaśnienie procesu aplikacji 
W systemach rekrutacyjnych w poszczególnych krajach 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

W tym dokumencie znajdziesz objaśnienie procesów rekrutacji, jakie obowiązują we wszystkich 
krajach, w których studia oferuje Kastu International – Danii, Holandii, Szwecji, Anglii i Szkocji. 

__________________________________________________________________________________ 
  
 

 

Studia licencjackie (inżynierskie) oraz Top-up 

Kraj Kolejnośd przyjęcia 
Maksymalna liczba 

kierunków 
Dania Kolejnośd priorytetów* 

8 Holandia Kolejnośd priorytetów* 

Szwecja Kolejnośd priorytetów* 

Anglia Nie kolejnośd priorytetów** 
5 

Szkocja Nie kolejnośd priorytetów** 

  W formularzu Kastu można 
wybrad łącznie 8 kierunków 

 

 
 
 * W Danii, Holandii i Szwecji decyduje wybór priorytetów – najpierw otrzymuje się odpowiedź z 
pierwszego priorytetu, a jeśli będzie ona negatywna, to z drugiego (jeśli nadal są na nim wolne 
miejsca) itd. 
 
** W Anglii i Szkocji nie decyduje kolejnośd priorytetów – odpowiedź otrzymuje się ze wszystkich 
kierunków. 
  
Poniżej bardziej szczegółowo opisane są procesy rekrutacyjne w poszczególnych krajach. 
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Dania 
 
O przyjęciu na studia w Danii decyduje kolejnośd priorytetów wybranych w formularzu aplikacyjnym.  
 
Na przykład, jeśli aplikujesz na 5 różnych kierunków (uczelni), najpierw analizowany będzie Twój 
najwyższy priorytet. Jeśli nie dostaniesz się na pierwszy kierunek, to uczelnia z drugiego kierunku 
zacznie analizowad Twoją aplikację (jeśli na tym kierunku nadal będą wolne miejsca) itd.  
 
Wyniki (zazwyczaj warunkowe przyjęcia) rekrutacji na studia w Danii są wysyłane zazwyczaj w 
maju/czerwcu. Bezwarunkowe (ostateczne – np. po zaliczeniu testu z języka angielskiego oraz 
przesłaniu świadectw wraz z tłumaczeniem) przyjęcie ma miejsce 30 lipca. 

 
UWAGA! 

Może zdarzyd się sytuacja, że na jedno miejsce aplikowad będzie (i spełniad podstawowe wymagania) 
więcej osób, niż jest przewidzianych miejsc. W takim wypadku uczelnia będzie patrzed na oceny oraz 
poziom języka angielskiego i wybierad najlepszych kandydatów.  
 

 

Holandia 
 

O przyjęciu na studia w Holandii decyduje kolejnośd priorytetów wybranych w formularzu 
aplikacyjnym.  
 
Na przykład, jeśli aplikujesz na 4 różne kierunki (uczelnie), najpierw analizowany będzie Twój 
najwyższy priorytet. Jeśli nie dostaniesz się na pierwszy kierunek, to uczelnia z drugiego kierunku 
zacznie analizowad Twoją aplikację itd.  
  

Wyniki (zazwyczaj warunkowe przyjęcie) rekrutacji na studia w Holandii są wysyłane zazwyczaj w 

maju/czerwcu. 

 

Szwecja 
 

O przyjęciu na studia w Holandii decyduje kolejnośd priorytetów wybranych w formularzu 
aplikacyjnym.  
 
Na przykład, jeśli aplikujesz na 2 różne kierunki (uczelnie), najpierw analizowany będzie Twój 
najwyższy priorytet. Jeśli nie dostaniesz się na pierwszy kierunek, to uczelnia z drugiego kierunku 
zacznie analizowad Twoją aplikację (jeśli na tym kierunku nadal będą wolne miejsca) itd.  
 
Wyniki rekrutacji na studia w Szwecji znane są w lipcu, po wysłaniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów (przetłumaczonych świadectw i wyników z egzaminów językowych). 
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Wielka Brytania 
 
Przyjęcie na studia w Wielkiej Brytanii (Anglii/Szkocji) nie opiera się na kolejności wybranych 
priorytetów. Odpowiedzi otrzymuje się od wszystkich wybranych kierunków/uczelni. 
 
Na przykład, jeśli aplikujesz na 5 różnych kierunków (uczelni), otrzymasz odpowiedzi ze wszystkich. 
Będzie to przyjęcie bezwarunkowe, przyjęcie warunkowe (najczęstsze) lub odrzucenie aplikacji: 

 Przyjęcie warunkowe oznacza, że trzeba spełnid pewne warunki, żeby otrzymad miejsce na 
kierunku (np. zdanie testu z języka angielskiego i dostarczenie przetłumaczonych świadectw) 

 Przyjęcie bezwarunkowe oznacza otrzymanie miejsca na wybranym kierunku bez potrzeby 
spełniania dodatkowych warunków (zazwyczaj po dostarczeniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów) 

 
Po otrzymaniu odpowiedzi ze wszystkich kierunków trzeba będzie wybrad 2 z nich – firm (ten, na 
którym najbardziej Ci zależy) oraz insurance (zabezpieczenie). 
 

Wyniki (zazwyczaj warunkowe przyjęcie) rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii są wysyłane 
zazwyczaj w kwietniu/maju. 

 
UWAGA! 

Aplikacja na studia w Wielkiej Brytanii odbywa się za pomocą systemu UCAS. Jednak przy aplikacji z 

pomocą Kastu International wystarczy wypełnid formularz aplikacyjny znajdujący się na 

www.kastu.pl. System Kastu jest zsynchronizowany z systemem UCAS i nie ma musisz wypełniad 

UCAS-a na własną rękę. Dlatego chcemy zwrócid uwagę, że nie można aplikowad na studia w 

Wielkiej Brytanii wypełniając oba systemy. Przy wysyłaniu aplikacji przez Kastu, jest ona sprawdzana 

pod kątem błędów przed przesłaniem do systemu UCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kastu.pl/
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UWAGA!!! 
 
Jeśli aplikujesz do kilku krajów jednocześnie, pamiętaj o zasadach jakie panują przy rekrutacji – w 

Danii/Holandii/Szwecji –kolejnośd priorytetów, a w Anglii/Szkocji – odpowiedź ze wszystkich 
kierunków. Odpowiedź z każdego kraju otrzymasz osobno. 

 
Przykładowo, jeśli aplikujesz na 3 kierunki w Danii, 3 w Anglii oraz 2 w Szkocji, to w Danii otrzymasz 

najpierw odpowiedź z pierwszego priorytetu, a w Anglii i Szkocji ze wszystkich wybranych kierunków, 

z których wybierzesz 2 – firm i insurance. 

Przykład:  
 
Priorytety w twojej aplikacji: 
1. Dania  

2. Holandia  

3. Anglia  

4. Dania  

5. Szwecja  

6. Anglia  

7. Szkocja  

8. Holandia 
 
Ponieważ w Danii, Holandii i Szwecji najpierw analizowane są aplikacje na kierunki z najwyższymi 
priorytetami, to odpowiedzi otrzymasz najpierw z 1-go priorytetu (Dania), 2-go priorytetu (Holandia), 
5-go priorytetu (Szwecja) oraz 3-go, 6-go i 7-go priorytetu (Anglia oraz Szkocja), gdzie kolejnośd 
priorytetów nie ma znaczenia. Jeśli Twoja aplikacja na 1-szy priorytet (Dania) zostanie odrzucona, to 
Twoja aplikacja będzie analizowana przez 4-ty priorytet (kolejny w Danii). Taka sama zasada działa w 
Holandii i Szwecji. 
 

Dlatego też bardzo ważne jest przemyślane ustawienie priorytetów na liście! 
 
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z konsultantami Kastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kastu.pl/kontakt
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Studia magisterskie 

O przyjęciu na studia decyduje kolejnośd priorytetów wybranych w formularzu aplikacyjnym. Pod 
uwagę będą brane 2 kierunki z każdego kraju, z najwyższym priorytetem. Przykład: 
 
Priorytety w Twojej aplikacji:  
1. Szkocja 

2. Szkocja 

3. Dania 

4. Holandia  

5. Szkocja 

6. Dania 

7. Szwecja  
 
W tym przypadku będą analizowane kierunki z pierwszych dwóch priorytetów w Szkocji (1. i 2.), oba 
kierunki z Danii (3. i 6.), jeden z Holandii (4.) oraz jeden ze Szwecji (7.). Trzeci kierunek w Szkocji (5.) 
będzie analizowany przez uczelnię tylko, jeśli zrezygnujesz, lub uczelnia Cię nie przyjmie na któryś z 
dwóch pierwszych priorytetów w Szkocji (1. lub 2.). 
 
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z konsultantami Kastu. 

 

http://www.kastu.pl/kontakt

