
Technik architektury krajobrazu 

 

Dla kogo ten kierunek?  

Jeśli masz duszę artystyczną, zdolności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, interesujesz się 

przyrodą i lubisz opiekować się ogrodem, to zawód technik architektury krajobrazu jest w 

sam raz dla Ciebie.Zawód ten jest poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Polecany 

jest tym wszystkim, którzy są zainteresowani możliwością zagospodarowania terenów 

zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów 

przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem 

osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, 

pergole). Będziesz uczył się m.in. realizacji i pielęgnacji terenów zieleni, projektowania 

elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, 

wykonywania i interpretacji rysunków technicznych elementów architektury krajobrazu, 

posługiwania się dokumentacją techniczną, projektowania i wykonywania dekoracji 

roślinnych do wystroju wnętrz, oceny walorów dekoracyjnych roślin stosowanych 

w kształtowaniu krajobrazu.  

 

Jakie kwalifikacje możesz zdobyć?  

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu, 

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu. 

Po naszej szkole nabędziesz umiejętności w zakresie: 

 posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania szkiców roboczych 

i rysunków , 

 przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów, 

 planowania i zagospodarowania elementów małego osiedla, z uwzględnieniem 

ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb, 

 dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonania określonych zadań, 

z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska, 

 urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień, 

 projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów 

estetycznych i ekologicznych, 

 pielęgnowania i konserwacji istniejących, i nowo projektowanych elementów 

architektury krajobrazu, 



 prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz 

stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. 

 

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczył? 

W naszej szkole będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 

 ochrona i kształtowanie krajobrazu,  

 rośliny ozdobne,  

 urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,  

 podstawy projektowania architektury krajobrazu,  

 eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów.  

Pamiętaj! 

Zajęcia prowadzone są przez kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną jak i 

praktyczną.Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się na terenie ogrodu szkolnego oraz 

w pracowni architektury krajobrazu wyposażonej w stoły kreślarskie. Pracownia 

komputerowa zaopatrzona jest w program do projektowania. 

 

Gdzie i kiedy będziesz odbywał praktykę zawodową? 

Praktyki będziesz odbywał w klasie III w wymiarze 160 godzin tj. 4 tygodnie. 

Możesz odbywać je w:  

 gospodarstwach produkujących rozsady roślin ozdobnych,  

 szkółkach drzew i krzewów,  

 szkółkach leśnych,  

 ogrodach botanicznych. 

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć 

na pomoc szkoły! 

 

Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Tobie ten kierunek? 

W szkole organizowane są: 

 wycieczki przedmiotowe do ogrodów botanicznych, parków, wiodących szkółek roślin 

ozdobnych. 

 

Gdzie potem znajdziesz pracę? 

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w: 

• przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni – ogrody, parki, skwery, 

• instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, 

osiedla mieszkaniowe i inne, 



• przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania 

i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu np. gminnych wydziałach 

architektury na stanowisku asystenta projektanta. 

Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą. 

 

Jakie studia możesz podjąć po ukończeniu tego kierunku ? 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać kwalifikacje 

zawodowe kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku architektura krajobrazu 

na uczelniach państwowych: 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 Uniwersytet Rzeszowski 

 Politechnika Białostocka 

oraz na uczelniach prywatnych: 

 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 

 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza 

 Sopocka Szkoła Wyższa 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

 

Zapraszamy dołącz do nas i stwórz z nami nowy świat! 

 


