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Architektura krajobrazu
Opis kierunku
Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem Ŝyciowej
przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych
i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą
charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba
terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a takŜe kultura regionu i miejscowe
tradycje czy teŜ potrzeby społeczne.
Architektura krajobrazu jest powiązaniem trzech dziedzin: architektury, urbanistyki
oraz planowania przestrzennego.
Przedmiotem architektury krajobrazu jest zarówno krajobraz miękki tj. tereny zieleni
w których skład wchodzi roślinność wysoka i roślinność niska z całym wachlarzem
róŜnorodności gatunkowej i odmianowej, jak i krajobraz twardy: nawierzchnie ulic
i placów, schodów itp. oraz tzw. mała architektura: elementy zagospodarowania
przestrzennego takie jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, tablice informacyjne,
barierki, itp.

Profil studenta

Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli:





posiadasz uzdolnienia plastyczne i duŜą wyobraźnię,
lubisz zdobywać wiedzę przyrodniczą (np. na temat gatunków roślin),
posiadasz zdolności przestrzenne,
masz duŜo niekonwencjonalnych pomysłów.

Pomyśl o czymś innym, jeŜeli:





nie interesuje Cię przyroda,
nie masz uzdolnień plastycznych,
jesteś słaby w sporządzaniu rysunków technicznych,
nie posiadasz zdolności planowania przestrzeni.

Program studiów
Studia obejmują takie przedmioty jak:


rysunek, malarstwo, rzeźba,



fotografia,



szata roślinna,



historia architektury i sztuki ogrodowej,
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grafika komputerowa,



architektura urządzeń ogrodowych i rekreacyjnych,



projektowanie krajobrazu,



gleboznawstwo,



ekologia, biologia roślin,



szata roślinna,



pielęgnacja roślin i zakładanie trawników,



podstawy architektury lądowej i wodnej,



oświetlenie w krajobrazie,



szata roślinna,



materiałoznawstwo,



budownictwo,



historia architektury i sztuki ogrodowej,



teoria i zasady projektowania, projektowanie,



planowanie przestrzenne,



konserwacja i rewaloryzacja,



urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu,



ochrona i rekultywacja krajobrazu.

MoŜliwości zatrudniania
Absolwent kierunku architektura krajobrazu moŜe znaleźć zatrudnienie w:


jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów
architektury krajobrazu,



jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,



jednostkach administracji rządowej i samorządowej,



jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów,
zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne
(projektowanie krajobrazu otwartego, przedmieść i otwartych terenów
wypoczynkowych),



zarządach parków narodowych i krajobrazowych,



instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
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instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy
z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu,



szkolnictwie – po ukończeniu kursu pedagogicznego,



pracach inwentaryzacyjnych terenowych obiektów krajobrazowych.

MoŜliwości kształcenia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Typ studiów:

Stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia

Wydział:

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kierunek:

Architektura krajobrazu

Specjalizacje:


planowanie i projektowanie krajobrazu



urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu



sztuka krajobrazu

Adres:

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Telefon, fax:

(0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66

Adres www:

www.sggw.waw.pl

WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Typ studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia

Wydział:

Architektury

Kierunek:

Architektura krajobrazu

Adres:

ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa

Telefon, fax:

(0-22)852-80-34/35; (0-22)825-80-31

Adres www:

www.wseiz.pl

