Regulamin Wydziałów
SZKOŁA MAGII I CZARODZIEJSTWA ILVERMORNY

Rozdział I | Postanowienia Ogólne
§1. Wydziały w Szkole Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny przeznaczone są w celu edukacji adeptów,
będących absolwentami Ilvermorny, konkretnych dziedzin nauk magicznych o zakresie
rozszerzonym.
§2. Każdy Wydział składa się na zbiór przedmiotów, związanych z jednym- kierunkowym- będącym
głównym obszarem kształcenia adeptów.
§3. Główną witryną, na której zgromadzone są wszelkie informacje dotyczące działalności i pracy, jest
https://wydzialy.ilvermorny.xaa.pl; tam m.in. prowadzona jest rekrutacja studentów.
§4. Wniosek o przyjęcie na Wydział może złożyć każdy, kto ukończył dwa lata edukacji w SMiC
Ilvermorny, Rektorat nie rozpatruje podań kandydatów, którzy nie ukończyli wspomnianych klas. Nie
bierze się również pod uwagę świadectw z innych placówek w Świecie Magii, chyba że ów ośrodek
edukacji magicznej związany jest z Ilvermorny współpracą, w której wyszczególniono taką możliwość.
§5. Na Wydziałach poza niniejszym regulamin, obowiązuje także Statut SMiC Ilvermorny oraz inne
równoległe dokumenty.
§6. Studenci, przystępujący na Wydziały, zobowiązani są zapoznać się ze wszelką dokumentacją,
uchwaloną i opublikowaną przez Dyrekcję Szkoły oraz/lub Zarząd/Rektorat.
§7. Rektorat zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień tutaj zawartych oraz prawo do
podejmowania obiektywnych decyzji w przypadku, gdy żaden z aktów nie wyraża jasności działania.

Rozdział II | Rektorat
§8. Jednostką zarządzającą pracą Wydziałów jest Rektorat. Sprawuje on nadzór i odpowiada za każdy
aspekt organizacyjny. Jest to organ niezależny od Dyrekcji Szkoły.
§9. Postanowienia Rektoratu muszą być zgodne z każdym uchwalonym dokumentem w Ilvermorny.
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§10. W skład Rektoratu wchodzi:
1) Rektor;
2) Prorektor (jeśli powołany);
3) Dziekani Wydziałów
§11. Rektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytucji Wydziałów, powołuje Prorektora oraz
Dziekanów Wydziałów; reprezentuje Rektorat międzyszkolnie.
§12. Prorektor stanowi formę pomocy oraz doradztwo Rektorowi w każdej kwestii związanej z
Wydziałami. Jest przedstawicielem Wykładowców przedmiotów wykładanych w Katedrach.
§13. Funkcję Prorektora może objąć każdy Profesor, nauczający w Szkole Magii i Czarodziejstwa
Ilvermorny. Wybierany jest wśród wszystkich chętnych kandydatów na to stanowisko w drodze
wyborów, organizowanych przez Rektora. Nie może być nim każdy, pełniący już jakąś funkcję
administracyjną w placówki (z wyłączeniem stanowiska Nauczyciela). W szczególnych wypadkach
wyjątek stanowi protekcja Rektora, postanawiającego zatrudnić osobę funkcyjną.
§14. Dziekani Wydziałów reprezentują i kierują pracą swoich Wydziałów. Na ich barkach spoczywa
odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie. Do kompetencji każdego piastującego ten
urząd należy dbałość o interesy swojego Wydziału, podejmowanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu
podań studentów, aspirujących na dany kierunek.
§15. Do zakresu obowiązków i praw Rektora należy:
1) Administrowanie hostingiem, na którym działa strona szkoły;
2) Administrowanie szkolnym serwerem Discord;
3) Aktualizacja szkolnej Izby Pamięci;
4) Kontrola jakości prac Dyrekcji;
5) Koordynacja przeprowadzania wykładów otwartych;
6) Organizacja egzaminów końcowych oraz Standardowych Umiejętności Magicznych;
7) Organizacja rad pedagogicznych, spotkań Władz Ilvermorny oraz obrad Rektoratu;
8) Organizacja zastępstw i odwoływanie zajęć w przypadku niemożności przeprowadzenia ich
przez danego Profesora;
9) Powoływanie Rektoratu;
10) Powoływanie Starosty Roku;
11) Rozliczenia Profesorów ze swoich obowiązków;
12) Sporządzanie i opieka nad dokumentacją placówki;
13) Techniczne zarządzanie SMiC Ilvermorny;
14) Ustanawianie harmonogramu roku szkolnego oraz jego edycja w razie konieczności;
15) Wydawanie dyplomów, podziękowań oraz świadectw ukończenia roku;
16) Zarządzanie Wydziałami SMiC Ilvermorny i organizacją ich pracy;
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§15. Do zakresu obowiązków i praw Prorektora należy:
1) Koordynacja przeprowadzania wykładów otwartych;
2) Organizacja egzaminów końcowych oraz Standardowych Umiejętności Magicznych;
3) Pośrednictwo między Studentami i Dziekanami a Rektorem- wspólnie z Rektorem
rozwiązywanie wszelkich konfliktów;
4) Powoływanie Starosty Roku;
5) Reprezentowanie Wykładowców, nauczających na Wydziałach;
6) Sporządzanie i opieka nad dokumentacją placówki;
7) Ustanawianie harmonogramu roku szkolnego oraz jego edycja w razie konieczności;
8) Zarządzanie Wydziałami SMiC Ilvermorny i organizacją ich pracy;
§16. Do zakresu obowiązków i praw Dziekana Wydziału należy:
1) Dbanie o interesy, promocję i reklamę Wydziału;
2) Godne reprezentowanie Wydziału;
3) Koordynacja przeprowadzania wykładów otwartych;
4) Koordynacja wydawania certyfikatów;
5) Organizacja spotkań Dziekanatu, czyli wszystkich Profesorów nauczających na danym
kierunku oraz studentami Wydziału;
6) Podejmowanie decyzji ws. przyjęcia studentów w trakcie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
7) Przyjmowanie prac zaliczeniowych uczniów;
8) Zarządzenie i nadzór nad organizacją pracy Wydziału;
§17. Osoby wchodzące w skład Rektoratu, niedopełniające swoich obowiązków mogą zostać usunięte
ze stanowiska na wniosek Rektora. Przysługuje im także możliwość zrezygnowania z urzędu, obligując
się do podania stosownej przyczyny rezygnacji.

Rozdział III | Organizacja pracy
§18. Na początku każdego roku, do maksymalnie drugiego tygodnia nauki, powołany musi zostać
Starosta Roku, czyli uczeń reprezentujący całość grupy studenckiej wszystkich Wydziałów.
§19. Każdy Wydział musi opublikować listę prac zaliczeniowych, przewidzianych na dany rok nauki.
§20. Lekcje na Wydziałach prowadzone są w przedziałach godzinowych, uwzględnionych w Statucie
Szkoły. Długość pojedynczej jednostki wynosi 35 minut.
§21. Profesorom przysługuje swoboda w formie prowadzenia swoich wykładów. Nauczyciel może
realizować materiał poprzez standardowe przeprowadzenie jednostki na kanale tekstowym przy
obowiązku użycia klimatu bądź przekazywanie wiedzy za pomocą kanału głosowego.
§22. Na zajęciach Wydziałów przebywać mogą wyłącznie studenci rzeczonego Wydziału oraz
Profesor prowadzący.
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§23. Aby ukończyć Wydział, należy spełnić warunki, uwzględnione w Ofercie Edukacyjnej SMiC
Ilvermorny.
§24. Wydziały, które nie posiadają studentów w trwającym roku szkolnym, zobowiązane są do
przeprowadzenia minimalnie 3 wykładów otwartych przez każdego z Wykładowców.

Rozdział IV | Studenci
§25. Przyjmowani są poprzez rekrutację organizowaną przez Wydział, na który kandydat składa
wniosek.
§26. Studenci nie stanowią części administracyjnej; pobierają nauki u Wykładowców nauczających na
ich kierunku.
§27. Każdy uczeń wydziałowy powinien godnie reprezentować swój Wydział, na co dzień wykazywać
się wysoką elokwencją i kulturą słowną przy wszelkich dyskusjach. Muszą mieć głowę otwartą na
nową wiedzą, którą pozyskują w trakcie edukacji.
§28. Adepci Wydziałów mogą zostać wyrzuceni z kierunku, jeżeli nagminnie łamią zasady, zawarte w
obowiązujących dokumentach, nie obchodzą się z szacunkiem do Profesorów, mają w poważaniu
prawa autorskie, przysługujące Nauczycielom do ich materiału udostępnianego na potrzebę
nauczania.
§29. Do zakresu obowiązków i praw Ucznia Wydziału należy:
1) Aktywne udzielanie się w życie Ilvermorny;
2) Odwołanie się od każdej oceny, jeśli nie jest ona adekwatna do stanu posiadanej wiedzy z
konkretnej partii materiału;
3) Regularne uczestniczenie w zajęciach Wydziału, a w przypadku niemożności przybyciazgłoszenie faktu planowanej nieobecności i usprawiedliwienie jej;
4) Sumienność oraz pracowitość;
5) Ubieganie się o funkcję Starosty Roku oraz innych, przysługujących uczniom SMiC Ilvermorny;
6) Wypełnianie wszelkich aktywności, zleconych do wykonania przez Nauczycieli;
7) Zachowanie etyki w codziennej pracy i życiu placówki, ale także poza jej murami;
§30. Niepodporządkowywanie się do jakiegokolwiek z zapisów ww. oraz zawartych w dokumentach
równoległych skutkować może konsekwencjami, wyciąganymi przez Administrację Szkoły.
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