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Vijeće Akademije na svojoj 13. sjednici u ak. god. 2020./2021., koja je održana 09.09.2021.,
Trg Republike Hrvatske 12, sukladno članku 25, stavak 1. Pravilnika o studiranju Muzičke
akademije, točki XI. Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici
Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. Vlade
Republike Hrvatske (NN 87/2018), te članku 10, stavku 1. Pravilnika o studiranju Sveučilišta u
Zagrebu, donosi sljedeću

ODLUKU
O
UVJETIMA UPISA DRUGOGA STUDIJSKOG PROGRAMA ZA STUDENTE KOJI
TRENUTNO VEĆ STUDIRAJU NA JEDNOME ILI VIŠE STUDIJSKIH PROGRAMA
I. Iznimno uspješan student
1. Iznimno uspješnim studentom smatra se student koji je na kraju akademske godine ušao
u 10% najuspješnijih studenata generacije (na studijskom programu), s obzirom na prosjek
ocjena, ostvarene ECTS bodove i godine studiranja.
2. Student dokazuje status iznimno uspješnog studenta potvrdom visokog učilišta na kojem
studira, a koju prilaže prilikom prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
3. Studentima prve godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog
studija u tekućoj akademskoj godini do početka održavanja ispita provjere posebnih znanja,
vještina i sposobnosti nije moguće odrediti pripadnost u 10 % najuspješnijih studenata, stoga
se za potrebe upisa drugoga studijskog programa (ili drugog smjera) na Muzičkoj akademiji,
status iznimno uspješnog studenta 1. godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog
i diplomskog studijskog programa priznaje:
- studentu 1. godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog studijskog
programa Muzičke akademije koji je do početka provođenja ispita provjere posebnih znanja,
vještina i sposobnosti u ljetnom roku tekuće akademske godine položio ispite iz svih upisanih
predmeta te ostvario ponderirani prosjek ocjena od najmanje 4,9. Ovaj uvjet vrijedi samo za
studente Muzičke akademije koji su u tekućoj godini upisani po prvi put u prvu godinu
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa
- studentu 1. godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog studijskog
programa na drugome visokom učilištu prema kriterijima toga učilišta, a koji status iznimno
uspješnoga studenta dokazuje potvrdom visokoga učilišta na kojem studira.
II. Poseban uvjet
4. Iznimno uspješan student može se upisati na drugi studijski program (ili drugi smjer) pod
uvjetom da na ispitima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti ostvari najmanje 800

-2od mogućih 900 bodova na studijima kompozicije, teorije glazbe, pjevanja, dirigiranja i studiju
za instrumentaliste, odnosno 710 od mogućih 800 bodova na studijima muzikologije,
muzikologije dvopredmetno, glazbene pedagogije i glazbene pedagogije dvopredmetno.
III. Ostale odredbe
5. Studenti koji ne pripadaju skupini iznimno uspješnih studenata imaju pravo pristupa
prijemnom postupku za upis drugoga studijskog programa (ili drugog smjera), međutim mogu
nastaviti studirati samo jedan studijski program. Ako promijene studijski program ili smjer,
participaciju u troškovima studija plaćaju sukladno odredbama važeće Odluke o programskom
financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i Privremenom odlukom Muzičke
akademije o participaciji u troškovima studija.
6. Pristupnici koji su već završili neki preddiplomski, diplomski odnosno integrirani studij,
odnosno započeli a prekinuli studij, mogu pristupiti prijemnom postupku za upis u prvu godinu
drugoga studijskog programa (ili drugog smjera) te ostvariti pravo na upis u studijski program
(ili drugi smjer) pod jednakim uvjetima kao i pristupnici koji po prvi puta upisuju studij.
Participaciju u troškovima studija plaćaju sukladno odredbama važeće Odluke o programskom
financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i Privremenom odlukom Muzičke
akademije o participaciji u troškovima studija..

Obrazloženje

Sukladno članku 10., stavku 1. Pravilnika o studiranju Sveučilišta u Zagrebu kojim se
nadležnost za određivanje uvjeta stjecanja statusa iznimno uspješnog studenta dodjeljuje
sastavnicama Sveučilišta, a u svrhu korištenja prava upisa drugoga studijskog programa
sukladno stavku 2. članka 10. istog Pravilnika kojim se iznimno uspješnom redovitom studentu
može dopustiti upis još jednog studijskog programa na Sveučilištu pod uvjetima predviđenim
općim aktom sastavnice na kojoj student studira i na koju se želi upisati
Sukladno točki XI. Odluke o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici
Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. Vlade
Republike Hrvatske NN 87/2018., iznimno uspješni redoviti studenti, koji u skladu s općim
aktima visokih učilišta istodobno studiraju na dva ili više studijskih programa iste razine studija
imaju pravo na subvenciju na svim studijima pod jednakim uvjetima, do stjecanja prve
kvalifikacije.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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