Vodič študenta Konservatorija za glasbo
“Giuseppa Tartinija” v Trstu

KONSERVATORIJ
ZA GLASBO
“GIUSEPPE TARTINI”
Državni konservatorij za glasbo
“Giuseppe Tartini” v Trstu, ustanovljen
leta 1903, spada med zgodovinske
italijanske
konservatorije
in
upoštevajo
ga
kot
glasbeno
akademijo evropske razsežnosti.
Vključen je v sistem Visokega
Umetnostnega,
Glasbenega
in
Baletnega Izobraževanja (AFAM)
in deluje pod okriljem Ministrstva
za
Izobrazbo,
Univerzo
in
Raziskovanje (MIUR). Po drugem
povojnem obdobju je postala sedež
konservatorija prestižna palača
Rittmeyer, v centru mesta Trst;
konservatorij razpolaga z modernim avditorijem, poimenovanim po Tartiniju (Sala
Tartini), ki je opremljen z najnovejšimi multimedijskimi tehnologijami.
Konservatorij nudi 115 tečajev, 79 izmed teh je na univerzitetni ravni; možnosti
izobraževanja gredo od mojstrskih inštrumentalnih tečajev do orkestrskega in
zborovskega dirigiranja, od kompozicije do opernega petja, od jazza do novih glasbenih
tehnologij. Študijski načrti se delijo na štiri stopnje: propedevtika, prva in druga višja
stopnja (bachelor level in master level), ter pedagoška priprava. Med idejne smotre
Konservatorija sodi posebna pažnja literaturi Dvajsetega stoletja in sodobni glasbi
nasploh.
V skladu z evropskimi standardi se Konservatorij “Tartini” poslužuje sistema kreditov,
ki sloni na evropskem sistemu prenosa in zbiranja kreditov (ECTS), grajenem na osnovi
maksimalnega priznanja opravljenega študija svojih študentov.
Na Konservatoriju v Trstu je trenutno 700 študentov, med katerimi je 60% študentov
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vpisanih na tečajih višje
(univerzitetne) izobraževalne
stopnje; rednih profesorjev je
89. Na Konservatoriju “Tartini”
so profesorji iz inozemstva
in
drugih
italijanskih
konservatorijev redni gostje
na številnih mojstrskih tečajih.
Konservatorij je v stiku s
Konzorcijem
“Almalaurea”
z namenom, da spodbuja
zaposlitev svojih absolventov
v poklicni glasbeni svet.
Konservatorij organizira letno nad 150 glasbenih dogodkov, za tržaško in deželno
občinstvo, saj potekajo bodisi v Trstu kot na deželnem ozemlju. Sodeluje s številnimi
festivali in združenji svojega ozemlja bodisi pri glasbenih dogodkih kot pri organizaciji
glasbenih tekmovanj.
Konservatorij je vključen v univerzitetni in raziskovalni sistem dežele Furlanije Julijske
Krajine s posebnih deželnim zakonom; del je Memoranduma sporazuma Trst mesto
znanja, za kar je 13. junija 2017 bila podpisana nova Konvencija. Povezan je z javnimi
in privatnimi šolami svojega ozemlja, med katerimi velja omeniti tržaški Glasbeni Licej
“Giosuè Carducci”.
Konservatorij je član Evropskega Združenja Konservatorijev (Association Européenne
des Conservatoires – AEC) in sodeluje na mednarodni ravni z več kot 70 univerzami in
akademskimi inštitucijami v Evropi; letno spodbuja razsežen načrt mednarodnih izmenjav
študentov in pedagogov; glede števila izmenjav je med prvimi italijanskimi inštitucijami.
Konservatorij “Tartini” izdaja diplomo v skladu z evropskim modelom diplome; skupno
s konservatoriji v Parmi, Bologni, Salernu in Trentu je med petimi konservatoriji, ki se
lahko poslužujejo t. zv. DS Label Award. Prestižno priznanje Agencije Evropske Skupnosti
dokazuje, da je potrdilo o študiju, ki ga izdaja Konservatorij v Trstu popolno, koherentno
in v skladu z mednarodnimi standardi ter priznano na vseh evropskih akademskih
inštitucijah.

Sprejem na tečaje Prve višje stopnje (bachelor level)
Na sprejem na tečaje Prve višje stopnje se lahko prijavijo študentje, ki so opravili višjo
šolo ali, v primeru izredne nadarjenosti, ki bodo opravili višjo šolo tekom študija Prve višje
stopnje (bachelor level) na konservatoriju. V tem primeru bo organizacija študija merila
na dejstvo, da omogoča študentom istočasno obiskovanje tečajev višje šole. Na sprejem
se lahko vpišejo tudi študentje z diplomo, ki ustreza stopnji diplome višje šole in ki so jo
prejeli v inozemstvu; v tem primeru mora biti diploma istovetena.
Na sprejemni izpit za tečaje Prve višje stopnje (bachelor level) se lahko vpišejo bodisi
študentje, ki so že vpisani na pripravne tečaje konservatorija (corsi propedeutici), bodisi
študentje, ki še ne obiskujejo konservatorija. Študentje, ki že obiskujejo pripravne tečaje
konservatorija imajo na sprejemnih izpitih iste sprejemne pogoje, ki jih imajo študentje,
ki ne obiskujejo konservatorija.
Študentom, ki so opravili diplomo na konservatoriju po prejšnjem učnem načrtu
(previgente ordinamento), prijava na sprejemne izpite Prve višje stopnje (bachelor level)
ni možna.

Sprejem na akademske tečaje Druge višje stopnje (master level)
Sprejem na akademske tečaje Druge višje stopnje (master level) je možen študentom, ki so
že opravili diplomo Prve višje stopnje (bachelor level), ali diplomo na univerzi, ali diplomo
na konservatoriju obenem z diplomo višje šole. Sprejem je možen tudi za študente, ki so
v inozemstvu dosegli diplomo, ki je istovetena navedenim. Navedeni študijski dokumenti
morajo biti dosledni z izbranim tečajem.
Na sprejemni izpit za tečaj Druge višje stopnje (master level) se lahko prijavijo bodisi
študentje, ki so že vpisani na Konservatorij, bodisi zunanji študentje. Pogoji za sprejemni
izpit so enaki bodisi za študente, ki so že vpisani na Konservatorij, bodisi za ostale.
Možno je vložiti prošnjo za največ tri tečaje (tri sprejemne izpite). V primeru pozitivne
ocene se vendar študent lahko vpiše le na en tečaj višje stopnje (corso di studio superiore)
ali, odnosno, en pripravni tečaj (corso propedeutico).

Potek sprejemnih izpitov

Sprejem na Akademske tečaje Prve (bachelor) in Druge (master) stopnje
Za vstop na višje izobraževalne stopnje Konservatorija je potrebno opraviti selekcijski
izpit. Prošnja za sprejemni izpit se vloži z vodenim postopkom prek spleta ali pa direktno
na tajništvu za didaktiko na Konservatoriju v roku, ki ga predvideva akademski načrt (rok
zapade običajno 15. julija). Študentje, ki ne prebivajo v Italiji in prihajajo iz dežel izven
Evropske Skupnosti morajo prošnjo vlagati preko Italijanske Ambasade svoje države.
Navadno potekajo sprejemni izpiti v prvi polovici meseca septembra.

Vsi tečaji:
Pripravni tečaji
Trienij prve višje stopnje
Bienij druge višje stopnje

publikacija datumov
izpitov

potek izpitov

publikacija lestvic

najkasneje do
31. avgusta

v prvih dneh
septembra

najkasneje v
zadnjih dneh
septembra

Po končanih uradnih postopkih, ki sledijo sprejemnim izpitom, registracija in vpis na
Konservatorij novih študentov poteka in se zakjučuje v prvih dneh oktobra.
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