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1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta Dr. sc. Ivan Ćurković, predavač 1.6. Godina studija 5. 
 
1.2. Naziv predmeta 

 
Povijest hrvatske glazbe 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 2 

 

1.3. Suradnici 
 

- 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati 
P+V+S+e-učenje) P30 

1.4. Studijski program (preddiplomski, 
diplomski, integrirani) 

 

diplomski 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 7 

 
1.5. Status predmeta 

 
izborni 

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 
razina), postotak izvođenja predmeta 
on line (maks. 20%) 

- 

2. OPIS PREDMETA
 

2.1. Ciljevi predmeta Upoznati osnovne smjernice u povijesti hrvatske umjetničke glazbe. Upoznati najznačajnija djela, skladatelje i izvođače. 
Upoznati osnovne izvore i dokumente. Poznavati dostupnu literaturu o hrvatskoj glazbi. 

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne 
kompetencije koje su potrebne za 
predmet 

 
Položeni predmeti Povijest glazbe 1 i Povijest glazbe 2. 

2.3. Ishodi učenja na razini programa 
kojima predmet doprinosi 

 

Vidi Opće ishode iz 3.5. 

 

 
2.4. Očekivani ishodi učenja na razini 

predmeta (6-10 ishoda učenja) 

Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija: 
 
- poznavati osnovne smjernice i ključna djela hrvatske umjetničke glazbe od srednjega vijeka do 20. stoljeća 

 
- kontekstualizirati ovu glazbu s obzirom na kulturne okolnosti njezina nastanka 
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  - slušno prepoznati ključna djela hrvatske umjetničke glazbe u ovome razdoblju 

 
- na osnovnoj razini analitički pristupiti ovoj glazbi 

 
- kritički prosuđivati izvedbe ove glazbe 

 
- poznavati osnovnu stručnu literaturu o ovoj glazbi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Sadržaj predmeta razrađen prema 

satnici predavanja (za 1 sat jedan do 
tri retka) 

1. tjedan (2 sata predavanja): Pregled sadržaja kolegija; uvodno predavanje. 
 
2. tjedan (2 sata predavanja): Ranosrednjovjekovni rukopisi u Zagrebu, glazba na latinskom jeziku i narodnom jeziku, počeci 
glazbene teorije. 

 
3.tjedan (2 sata predavanja): Hrvatski renesansni skladatelji u zemlji i inozemstvu; glazbeni teoretičari; glazbeno tiskarstvo; 
hrvatsko renesansno kazalište. 

 
4.tjedan (2 sata predavanja): Slušanje sačuvanih renesansnih skladbi hrvatskih skladatelja uz analitički pristup na elementarnoj 
razini i s obzirom na šire značajke stila. 

 
5. tjedan (2 sata predavanja): Hrvatski barokni skladatelji u zemlji i inozemstvu; glazbeno teoretske rasprave; pjesmarice i 
zbornici sjevernohrvatske glazbene kulture. 

 
6. tjedan (2 sata predavanja): Slušanje sačuvanih skladbi hrvatskih baroknih skladatelja uz analitički pristup na elementarnoj 
razini i s obzirom na šire značajke stila. 

 
7. tjedan (2 sata predavanja): Hrvatski skladatelji 18. st. u zemlji (sjeverna i južna Hrvatska) i inozemstvu; zbornici 
crkvenihpjesama i napjeva s posebnim osvrtom na Citharu octochordu 

 
8. tjedan (2 sata predavanja): Slušanje sačuvanih skladbi hrvatskih skladatelja 18. st. uz analitički pristup na elementarnoj razini i 
s obzirom na šire značajke stila. 

 
9. tjedan (2 sata predavanja): Ilirski preporod; predromantički klasicizam; sakupljanje narodnih napjeva. 

 
10. tjedan (2 sata predavanja): Lisinski i suvremenici – upoznavanje manje poznatih skladbi. 

 
11. tjedan (2 sata predavanja): Zajčevo doba 
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  12. tjedan (2 sata predavanja): 20. stljeće: skladatelji hrvatske Moderne i njihova djela 

 
13. tjedan (2 sata predavanja): Međuratna glazba i njezini najistaknutiji predstavnici 

 
14. tjedan (2 sata predavanja): Hrvatska glazba druge polovice 20. stoljeća – slušanje i komentar odabranih djela 

 
15. tjedan (2 sata seminara): Izlaganja seminarskih radova 

 
 
 

a.   Vrste izvođenja nastave: 

x predavanja
x seminari i radionice 
vježbe 
on line u cijelosti 
mješovito e-učenje 
terenska nastava 

samostalni zadaci 
multimedija i mreža 
laboratorij 
mentorski rad 
ostalo (upisati) 

b.   Komentari: 
 

c. Obveze studenata Redovito pohađanje nastave; seminarski rad; ispit. 

 
d.   Praćenje rada studenata  

Pohađanje nastave DA Pismeni ispit   Projekt  

Eksperimentalni rad   Istraživanje   Praktični rad  

Esej   Referat   (Ostalo upisati)  

Kolokviji   Seminarski rad DA (Ostalo upisati)  

    Usmeni ispit DA (Ostalo upisati)  

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje rada 
studenata tijekom nastave i na 
završnom ispitu 

 

Uvjet za izlazak na ispit je izlaganje seminarskog rada, što ga valja predati i u pismenom obliku. Ispit je usmeni i uključuje tri 
opsežna pitanja iz literature i predavanja te slušno prepoznavanje ključnih djela hrvatske umjetničke glazbe. 

 
 

2.11. Obvezna literatura (dostupna u 
knjižnici i putem ostalih medija) 

 
Naslov Broj primjeraka

u knjižnici 
Dostupnost 

putem ostalih 
medija 

Andreis, Josip (1989): Povijest hrvatske glazbe, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber. 17 (MA)  
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  Stipčević, Ennio (1997): Hrvatska glazba: Povijest hrvatske glazbe do 20. stoljeća,

Zagreb: Školska knjiga. 4 (MA)  

Županović, Lovro (1980): Stoljeća hrvatske glazbe, Zagreb: Školska knjiga. 5 (MA)  

2.12.  Dopunska literatura (u trenutku 
prijave prijedloga studijskog 
programa) 

 
Selem, Petar (ur.) (1972): Novi zvuk: Izbor tekstova o suvremenoj glazbi, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. 

2.13.  Načini praćenja kvalitete koji 
osiguravaju stjecanje izlaznih 
znanja, vještina i kompetencija 

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta 
obavljenih zadataka izvan nastave te završni ispit.Muzička akademija će organizirati vrednovanje nastave putem anonimne 
ankete. 

 
 


