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ZARZĄDZENIE REKTORA 

SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
w sprawie ulg klasyfikacyjnych dla Adeptów SMiC Ilvermorny na VIII rok szkolny 

 
 
W wyniku problemów kadrowych, w szczególności wakaty stanowiskowe, a także prywatne 
utrudnienia aktualnie zatrudnionych Profesorów, uniemożliwiające prowadzenie 
standardowej metodyki nauczania – Rektor placówki wprowadza Uczniom oraz Studentom 
SMiC Ilvermorny następujące ulgi przy klasyfikacji końcowej: 
 

§1. 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej zwalnia się Uczniów 
oddziału „Klasa Pierwsza” z następujących dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną 
(Nr dok.: 20211215/02, DzU): 

a) Czarna Magia, 
b) Wróżbiarstwo. 

 

§2. 
W związku z §1. – Adepci zwolnieni są z konieczności uczęszczania na zajęcia oraz uzyskania 
minimalnego zakresu ocen w ilości trzech. 
 

§3. 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej oraz z zakresu materiału 
egzaminacyjnego zwalnia się Uczniów oddziału „Klasa Druga” z następujących dziedzin, 
nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 20211215/02, DzU): 

a) Czarna Magia, 
b) Wróżbiarstwo. 

  

§4. 
W związku z §3. – Adepci zwolnieni są z konieczności uczęszczania na zajęcia oraz uzyskania 
minimalnego zakresu ocen w ilości trzech. 
 

§5. 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej oraz z zakresu materiału 
egzaminacyjnego zwalnia się Studentów oddziału „Wydział Aurorski” z następujących 
dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 20211215/02, DzU): 

a) Obrona przed Czarną Magią 
 

§6. 
W związku z §5. – Studenci zwolnieni są z konieczności uczęszczania na wykłady oraz 
uzyskania minimalnego zakresu ocen w ilości trzech, a w przypadku dalszej rekrutacji na Staż 
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Zawodowy objęci zostają obowiązkiem podejścia do Egzaminu Wstępnego z wymienionych 
dziedzin (jeżeli będą przedmiotem Stażu). Brak zaliczenia przedmiotu profilowego Wydziału 
nie będzie wykluczał również możliwości uzyskania Certyfikatu Ukończenia Wydziału z uwagi 
na przyczynę niezależną od Studentów. 
 

§7. 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej oraz z zakresu materiału 
egzaminacyjnego zwalnia się Studentów oddziału „Wydział Wróżbiarski” z następujących 
dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 20211215/02, DzU): 

a) Astrologia 
 

§8. 
W związku z §7. – Studenci zwolnieni są z konieczności uczęszczania na wykłady oraz 
uzyskania minimalnego zakresu ocen w ilości trzech, a w przypadku dalszej rekrutacji na Staż 
Zawodowy objęci zostają obowiązkiem podejścia do Egzaminu Wstępnego z wymienionych 
dziedzin (jeżeli będą przedmiotem Stażu). Brak zaliczenia przedmiotu obowiązkowego 
Wydziału nie będzie wykluczał również możliwości uzyskania Certyfikatu Ukończenia 
Wydziału z uwagi na przyczynę niezależną od Studentów. 
 
 
Podstawa: 
§7. – Statut Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny; nr dok.: 20220206/01, Dziennik Uchwał 
 
 

Uchwalono przez: 
Rektora placówki Williama Lefèvre-Castillo 

 
w dniu: …../…../2022 

 
 

 
 

Potwierdzenie realizacji postanowień (Wydziały SMiC Ilvermorny): 
 

Dziekan wdyr. Rosalia Lefèvre 
 
 

…………….………………………………………………… 
podpis Dziekan Wydziału Aurorskiego 

 
w dniu: …../…../2022, 

 
Dziekan prof. Alan P. Moonstone 

 
 

…………….………………………………………………… 
podpis Dziekana Wydziału Wróżbiarskiego 

w dniu: …../…../2022 
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