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Na Wydziale Tajników Wróżbiarstwa zdobędziesz
wiedzę w dziedzinach, które pozwolą Ci na
przewidywanie przyszłości oraz pracę nad własną
intuicją.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
Wróżbiarstwo
Starożytne runy
Numerologia
Astronomia






Na Wydziale Tajemnic Natury poznasz każdy
zakamarek środowiska magicznego, mugolskiego
oraz wszelkie struktury Wszechświata.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
Opieka nad magicznymi stworzeniami
Zielarstwo
Eliksiry
Astronomia






Na Wydziale Kunsztów Czarodziejskich zagłębisz
sztukę rzucania czarów oraz poznasz historię świata
magii.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
Obrona przed czarną magią
Zaklęcia
Transmutacja
Historia Magii








Na Wydziale Rzemiosł Praktycznych poznasz świat
magii od strony umiejętności, które pomogą Ci w
życiu codziennym. Nauczysz się warzyć eliksiry oraz
napary, wykonywać przemiany transmutacyjne oraz
rytuały wróżbiarskie.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
Eliksiry
Zielarstwo
OpCM
Wróżbiarstwo
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*Podczas III roku studenci odbywają staż z jednego lub dwóch przedmiotów
kierunkowych i po jego ukończeniu uzyskują tytuł magistra.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH
Uniwersytet Nauk Magicznych daje studentom możliwość
nauki tych przedmiotów, które najbardziej ich interesują. Są
one wybrane pod kątem profilu wydziału. Podczas
jednego roku akademickiego studenci realizują 2
rozszerzenia ze swojego wydziału, a w kolejnym roku 2
kolejne.
Astronomia - przedmiot ten pozwoli Ci na
poznanie zakamarków wszechświata.
Podczas zajęć zwiedzisz inne planety
i będziesz obserwował niebo,
dzięki czemu będziesz potrafił
odczytywać przyszłość z gwiazd.
Przedmiot ten jest realizowany dla
studentów Wydziału Tajników Wróżbiarstwa
i Wydziału Tajemnic Natury.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH
Eliksiry - na zajęciach studenci będą warzyć
skomplikowane eliksiry i trucizny. Zdobędziesz wiedzę
teoretyczną i praktyczną, która pozwoli ci na samodzielne
tworzenie eliksirów. Dowiesz się także jak ustrzec się przed
miksturami, które mogą narazić cię na rychłą śmierć.
Rozszerzenie realizowane jest na Wydziale Rzemiosł
Praktycznych i Wydziale Tajemnic Natury.
Historia Magii – na zajęciach dowiesz się,
jak wyglądała magia w poszczególnych epokach.
Usłyszysz o powstaniach goblinów, wojnach
czarodziejów, a także poznasz historię Uniwersytetu
Nauk Magicznych. Rozszerzenie realizowane jest na
Wydziale Kunsztów Czarodziejskich.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH
Numerologia – rozszerzenie z numerologii
pozwoli ci na poznanie siebie dzięki liczbom.
Stworzysz swój pełny portret numerologiczny
oraz poznasz nieznane ci dotąd rodzaje
numerologii. Rozszerzenie jest realizowane
na Wydziale Tajników Wróżbiarstwa.
Obrona przed czarną magią – na rozszerzeniu
dowiesz się jak bronić się przed najciemniejszymi
rodzajami magii. Staniesz oko w oko z demonami
i duchami oraz nauczysz się bronić przed atakami
czarnoksiężników. Rozszerzenie jest realizowane
na Wydziale Kunsztów Czarodziejskich i na
Wydziale Rzemiosł Praktycznych.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH
Opieka nad magicznymi stworzeniami – na
zajęciach spotkasz się z groźnymi stworzeniami
magicznymi i dowiesz się jak się przed nimi bronić.
Poznasz stworzenia wodne, lądowe, mityczne, a
także smoki. Jeśli będziesz na tyle śmiały będziesz
mógł odbyć lot na smoku. Rozszerzenie
realizowane jest na Wydziale Tajemnic Natury.
Starożytne runy – na zajęciach stworzysz własny
woreczek run, który pomoże ci we wróżeniu
z nich. Poznasz niezwykłe alfabety runiczne
i dowiesz się jaka jest twoja runa osobista,
dzięki czemu lepiej poznasz siebie.
Rozszerzenie realizowane jest na Wydziale
Tajników Wróżbiarstwa.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH
Transmutacja – podczas rozszerzenia poznasz tajniki
przemian. Dzięki tym zajęciom transmutacja nie będzie
nigdy więcej sprawiała ci trudności. Zagłębisz takie
dziedziny jak animagia, metamorfomagia czy
likantropia. Rozszerzenie realizowane jest na
Wydziale Kunsztów Czarodziejskich.
Wróżbiarstwo - Na tych zajęciach nauczysz się
odczytywać znaczenia kształtów chmur
czy twoich snów. Poznasz historię Wróżbiarstwa
od Prehistorii do Współczesności,
a także najciekawsze techniki wróżbiarskie.
Rozszerzenie realizowane jest na
Wydziale Tajników Wróżbiarstwa i Wydziale
Rzemiosł Praktycznych.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH
Zaklęcia – dla studentów tego rozszerzenia

niestraszne będzie rzucanie najbardziej
skomplikowanych zaklęć. Zajęcia te są idealne dla
osób, które nie lubią się nudzić i lubią czuć
adrenalinę. Rozszerzenie realizowane jest na
Wydziale Kunsztów Czarodziejskich.
Zielarstwo – podczas rozszerzenia
dowiesz się jak pielęgnować magiczne
rośliny oraz jak bronić się przed
niebezpiecznymi roślinami. Ten
przedmiot jest idealny dla osób, które
kochają naturę i chcą obcować z
przyrodą. Rozszerzenie realizowane jest
na Wydziale Rzemiosł Praktycznych i
Wydziale Tajemnic Natury.

Studiując na Wydziale Tajników Wróżbiarstwa nie tylko nauczysz się
demaskować przyszłość, ale także poznasz siebie.
Rozszerzone zajęcia wróżbiarstwa pozwolą Ci samemu odpowiedzieć
sobie na pytanie czy zabrać z domu parasol i czy warto obejrzeć nowy
odcinek „Gry o Tron”. Poznasz wiele pasjonujących technik wróżenia, o
których nawet Ci się nie śniło. Podczas lekcji starożytnych run i
numerologii nauczysz się,
jak wykorzystywać liczby, aby przynosiły one tobie jak najwięcej korzyści.
Dopełnieniem będą zajęcia astronomii, na których spędzisz wiele godzin
obserwując niebo i może dowiesz się, co znajduje się na nieoświetlonej
stronie księżyca.
Wydział Tajników Wróżbiarstwa przeznaczony jest
dla osób, które interesują się kosmosem,
przewidywaniem przyszłości oraz doskonaleniem
siebie.

Wydział Tajemnic Natury przeznaczony jest dla osób, których
interesują zagadnienia związane z przyrodą i naturą.
Absolwenci tego wydziału dzięki zajęciom opieki nad magicznymi
stworzeniami i zielarstwa wiedzą jak należycie opiekować się
magicznymi roślinami i stworzeniami oraz w jaki sposób obronić się
przed ich atakiem. Dzięki zajęciom eliksirów potrafią tworzyć
skomplikowane wywary i trucizny. Zajęcia astronomii pozwoliły im na
odkrycie tajemnic wszechświata
i poznanie pozaziemskich istot.

Wydział Tajemnic Natury przygotuje studentów
do życia w świecie magicznym i mugolskim a także
do badania kosmosu.

Studia na Wydziale Kunsztów Czarodziejskich pozwalają na
zagłębienie najznakomitszych dziedzin magii. Dzięki rozszerzonym
zajęciom zaklęć i obrony przed czarną magią studenci tego
wydziału są znakomitymi czarodziejami, gotowymi stawić czoła
wszelkim stworzeniom czy czarnoksiężnikom, którzy staną im na
drodze. Zajęcia transmutacji uczą studentów niezwykłej sztuki
przemiany obiektów, teleportacji czy przemiany siebie w zwierzęta.
Dopełnieniem są zajęcia Historii Magii, dzięki którym absolwenci
tego wydziału posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu magii
i historii naszego świata.

Wydział Kunsztów Czarodziejskich to miejsce dla
osób otwartych na nowe doświadczenia,
które lubują się w praktycznej stronie magii.

Wydział Rzemiosł Praktycznych kształci młodych czarodziejów we
wszystkich praktycznych dziedzinach magii. Na zajęciach eliksirów nasi
studenci pogłębiają swoją wiedzę z zakresu sztuki warzenia eliksirów i
potrafią przygotowywać własne mikstury, które mogą uratować im
życie. Zajęcia zielarstwa przygotowują ich do opieki nad magicznymi
roślinami, które mogą wykorzystywać w eliksirach. Dzięki zajęciom
Obrony przed Czarną Magią studenci tego wydziału są dobrymi
czarodziejami i znakomicie radzą sobie w kryzysowych sytuacjach.
która pozwala im na dokonywanie niezwykłych przemian. Dopełnienie
stanowią zajęcia wróżbiarstwa, podczas których studenci na różne
sposoby przewidują przyszłość.
Na Wydziale Rzemiosł Praktycznych dobrze czują się
uczniowie, którzy nie lubią nudnego siedzenia przy
książkach i chętnie sami podejmują się działania.

Uniwersytet Nauk Magicznych to jedna z najstarszych szkół
magii. Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia w naszej
szkole były prowadzone przez profesjonalną kadrę i
ciekawe dla uczniów. Oprócz tego Uniwersytet Nauk
Magicznych każdego roku przygotowuje wiele
przedsięwzięć pozalekcyjnych, które pozwalają studentom
oderwać się od nauki. Oto kilka z nich:
 Letnie Kursy Magiczne, czyli alternatywa dla
standardowego roku akademickiego. Odbywają się co
roku w wakacje. Podczas nich studenci mają możliwość
uczestnictwa w nietypowych zajęciach i pogłębienia
swojej wiedzy magicznej.












Międzywydziałowe rozgrywki Quidditcha
Szkolne mistrzostwa w pojedynkach
Przedmiotowe olimpiady szkolne i międzyszkolne
Możliwość pisania dla gazety szkolnej „UNMoral”
Dla uczniów uzdolnionych artystycznie przygotowujemy
turnieje typu show jak „Twoja twarz brzmi UNM-owo”
czy „UNM Factor”
Możliwość uczestnictwa w kursie teleportacji
Turniej Trójmagiczny
Mistrzostwa UNM w Morę i w Shuntbumps

Nie czekaj dłużej!
Zapisz się już teraz!

