
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                         

 

                                                                       

P R O D U K C I J A   Z V U K A  I  G L A Z B E  
 

Na Sveučilištu 

u Rijeci uveden 

je novi 

cjeloživotni 

program 

Produkcija 

zvuka i glazbe 

koji polaznike 

priprema za 

najzahtjevnije 

poslove u 

izazovnom 

području 

kreativnih 

znanja 

produkcije.  

Program je 

jedinstven u 

Hrvatskoj, a 

pokrenut je 

zbog potražnje 

na tržištu rada. 

 

Struktura studija: 

Tečaj obuhvaća opća znanja iz glazbene 

teorije i napredna znanja o akustici i 

aranžiranju zvuka i glazbe na 

kompjutoru.  

Organiziran je u 173 sata, tijekom kojih 

se intenzivno izvode 3 kolegija. Pohađanje 

tečaja je moguće uz stalni posao. Nastava 

se izvodi na engleskom jeziku i hrvatskom 

jeziku.  

Predavači imaju bogato međunarodno 

predavačko i profesionalno iskustvo te 

dolaze s tri Sveučilišta: njemačkog 

Institut fur Musik: Carl von Ossietzky 

Universitat, Fakulteta elektrotehnike i 

računalstva u Zagrebu te riječkog 

Sveučilištu. Vrhunskom sveučilišnom 

timu pridružit će se i eminentni hrvatski 

producenti i glazbenici, Ante Gelo i 

Aleksandar Valenčić. 

 
Profil polaznika:  
 

Program je namijenjen onima koji žele 

steći nove vještine i znanja iz produkcije 

digitalniziranog zvuka i za pojedince koji 

se žele baviti kreiranjem glazbe.  

Uvjet   za   upis   je  minimalno   završena  

srednja škola. 

 

 

Po završetku tečaja polaznici 

stječu sveučilišnu potvrdu  i 10 

ECTS bodova, koja im omogućuje 

veću konkurentnost na tržištu rada 

i nove     poslovne prilike. 

 

 

 

Primjeri kolegija: 

•Aranžiranje i produkcija glazbe    
(teorija i praksa) 
•Aranžiranje i improvizacija  
•Glazbeno aranžiranje na 
računalu 
•Virtualni izvori zvuka i MIDI 
•Multimedija  
•Završne obrade zvuka 
•Instrumentacija   
•Obrada zvuka (teorija i praksa) 
•Akustika 
•Značajke sluha i glasa 
•Profesionalni prostori za 
snimanje i obradu zvuka 
•Elektroakustički pretvarači, 
studijski mikrofoni i zvučnici 
•Tehnike  snimanja, obrade, 
pohrane, prijenosa, emitiranja i 
reprodukcije audio signala 
•Digitalna obrada zvuka 
•Objektivni i subjektivni 
parametri akustičke kvalitet 
•Glazbeni aspekti (teorija) 
•Osnove poznavanja glazbenih 
instrumenata i vokalnih 
tehnika 
•Teorija glazbe 
•Glazba i oglašavanje 
•Autorska prava 
•Glazba u kontekstu cyber 
kulture  
•Elektronička glazba  
 

Adresa:   Sveučilišni kampus u Rijeci, Slavka Krautzeka b.b., 51000 Rijeka 
Telefon:     +385/ 99/ 2090870 

e-mail:            productionmusic@uniri.hr 
web stranica:        http://productionmusic.uniri.hr/ 
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