
 
 

STUDIJ GLAZBENE PEDAGOGIJE 
DIPLOMSKI STUDIJ 

 

RAZREDBENI POSTUPAK 
 

Jednopredmetni diplomski studij – trajanje 1 godina (2 semestra) 
 
 
  Uvjeti upisa: 

 Pravo na izravan upis na diplomski studij Glazbene pedagogije stječu oni studenti 
koji su preddiplomski studij Glazbene pedagogije završili na Muzičkoj akademiji u 
Puli i ostvarili 240 ECTS bodova.  

 Studenti koji su preddiplomski studij Glazbene pedagogije završili na drugoj 
instituciji mogu upisati diplomski studij uz ostvarenih 240 ECTS bodova i položen 
prijemni ispit. 

 
1. BODOVANJE  NA  RAZREDBENOM ISPITU 
Maksimalno je moguće ostvariti 1000 bodova, od toga: 

a) 400 bodova donosi uspjeh prethodnog školovanja, 
b) 600 bodova je moguće ostvariti na razredbenom ispitu. 

 
a) Prethodno školovanje (preddiplomski  studij) – max. 400 bodova: 

• Opći uspjeh - donosi 400 bodova maksimalno  
            (Račun: srednja ocjena prosjeka svih godina * faktor 80) 

 

b) Razredbeni ispit – max. 600 bodova: 
Obuhvaća kolegije: Solfeggio, Metodika nastave glazbe, Povijest glazbe, Glazbeni oblici, 

Harmonija, Priređivanje za ansamble. 

 
RED. 
BR. 

NAZIV KOLEGIJA MAKSIMALAN BROJ 
BODOVA 

ELIMINACIJSKI 
PRAG 

1. Solfeggio 150 bodova1 100 bodova 
2. Metodika nastave 

glazbe 
150 bodova 100 bodova 

3. Povijest glazbe 100 bodova 50 bodova 
4. Glazbeni oblici i 

Harmonija 
100 bodova 50 bodova 

5. Priređivanje za 
ansamble 

100 bodova 50 bodova 

                                                           
1 Ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita. 



 
 

RAZREDBENI ISPIT NISU POLOŽILI: 

 Pristupnik koji na razredbenom ispitu postigne manje od 300 bodova (50 %) 

ne ostvaruje pravo upisa na diplomski studij Glazbene pedagogije. 

 

2. SADRŽAJ  

Solfeggio:  

 Jednoglasni diktat (melodijsko-ritmički modulativni primjer s mjestimičnom 

primjenom alteriranih i kromatskih tonova). 

 Dvoglasni diktat (melodijsko-ritmički nemodulativni primjer s mjestimičnom 

primjenom alteriranih i kromatskih tonova). 

Metodika nastave glazbe 

 USMENI ISPIT: Teorijska i praktična znanja o cilju, zadacima i sadržajima glazbene 

nastave u osnovnoj školi, srednjoj školi i glazbenoj školi (solfeggio) kroz elaboraciju 

nastavnih područja: slušanje i upoznavanje glazbe, pjevanje, sviranje, stvaralaštvo. 

Povijest glazbe 

 PISANI ISPIT: Opća znanja o povijesnim razdobljima (Glazba Grčke i Rima, glazba 

srednjeg vijeka, renesanse, baroka, klasicizma, romantizma, glazba 20. stoljeća). 

Glazbeni oblici i Harmonija: 

 ANALIZA: Formalna i harmonijska analiza klavirske skladbe iz razdoblja klasicizma 

ili romantizma. 

Priređivanje za ansamble 

 Priređivanje kraćeg glazbenog materijala za mješoviti zbor. 

 Priređivanje kraćeg ulomka iz klavirske skladbe za manji instrumentalni sastav. 

 

 


