
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Zmienia otoczenie, upi ększa świat, chroni przyrod ę 

 

W ramach tego zawodu nasi uczniowie mogą zdobywać następujące kwalifikacje:  

• R.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu; 

• R.22     Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacja obiektów 
małej architektury krajobrazu. 

 

Architektura krajobrazu kształtuje przestrzeń życiową człowieka za 
pomocą takich elementów jak: szata roślinna, elementy wodne, 
elementy architektoniczne a nawet miejscowe tradycje i potrzeby 
społeczne.  We współczesnym świecie nastawionym na rozwój 
infrastruktury i urbanizacji potrzebna nam jest architektura 
krajobrazu, której najważniejszym celem jest kształtowanie  
przestrzeni otwartych i zurbanizowanych oraz rewaloryzacja 
założeń krajobrazowych w zgodzie z naturą. 
Podczas nauki tego zawodu uczeń kształci kluczowe kompetencje, 
poszukiwane na współczesnym rynku pracy takie jak:  
kreatywność, umiejętność przystosowania się do różnych sytuacji, 
adaptacja oraz pracy w dowolnie skonfigurowanej grupie 
pracowniczej.  
Zawód architekta krajobrazu, od wielu lat wskazywany jest jako 
zawód przyszłości, popyt na  usługi tego typu rośnie zawsze wraz 
ze wzrostem zamożności społeczeństwa. To realne spostrzeżenia 
z rynków pracy Europy zachodniej. Zawód ten niesie ze sobą wiele 
możliwości architekt krajobrazu posiada kompetencje w zakresie 
produkcji roślin ozdobnych, projektowania, urządzania oraz 
pielęgnowania terenów zieleni miast i terenów wiejskich, 
pielęgnacji parków zabytkowych czy rekultywacji terenów 
zdegradowanych.  
Absolwent w tym zawodzie może bez trudu znaleźć zatrudnienie w 
firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów 
architektury krajobrazu, pielęgnujących i urządzających takie 
obiekty, w jednostkach administracji samorządowej np. w wydziale 
geodezji i kartografii czy ochrony środowiska. Jest on również 
poszukiwanym pracownikiem przez szkółki roślin ozdobnych i 
placówki ochrony zabytków i ochrony przyrody. Przygotowany jest 

również do podejmowania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, związanej z branżą usługową w zakresie 

projektowania, budowy, pielęgnacji obiektów i elementów 

architektury krajobrazu.  
 



Architekt krajobrazu to atrakcyjny zawód dający perspektywę zatrudnienia, dobre przygotowanie do 
kontynuacji nauki na studiach przyrodniczych i technicznych, dający uprawnienia rolnicze do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji z UE. 

 

AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY 

• wycieczki edukacyjne do różnego typu przedsiębiorstw i firm zajmująch się  szeroko 
rozumianą architekturą krajobrazu, 

• zdobywanie dodatkowych umiejętności: m.in. kurs AutoCAD , kosztorysowania, 
• praktyki zawodowe min. w Ogrodzie Śląskim w Świerklańcu, Parkach Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego w Będzinie, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Soblówce, 
• udział w Dniach Otwartych uczelni wyższych: m.in. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

Akademii Górniczo – Hutniczej, 
• dodatkowe zajęcia z projektowania w programie Realtime Landscaping Architect, florystyki i  

fotografii, 
• udział w konkursach projektowych,  plastycznych, florystycznych, fotograficznych i 

ekologicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ostatnio międzynarodowym, 
• aktualizowanie stanu wiedzy podczas szkoleń i seminariów ze specjalistami z branży m.in. 

Ogrody Kapias w Goczałkowicach, firma Belweder, Kubota, Husqvarna, 
• prezentacja swoich pasji i umiejętności podczas Szkolnego Dnia Architekta, 
• prowadzenie warsztatów florystycznych dla seniorów i  gimnazjalistów. 

 

CO NAS WYRÓŻNIA 

• Kadra pedagogiczna  - to  praktycy, czynni zawodowo w firmach zajmujących się architekturą 
krajobrazu; 

• Bogato wyposa żone pracownie specjalistyczne - podświetlane stoły kreślarskie, tablety 
graficzne, ploter, wizualizery, skaner wielkoformatowy, tachimetry elektroniczne;  

• Warsztaty florystyczne  – projektowanie i wykonywanie okolicznościowych dekoracji 
roślinnych; 

• Wyjazdowa integracyjna praktyka zawodowa – doskonalenie umiejętności zawodowych w 
korelacji z geodetami; 

• Współpraca z instytucjami zewn ętrznymi i wykonywanie licznych autorskich projektów : 

- projekt ogrodu sensorycznego dla Gimnazjum w Piekarach Śląskich, 
- projekt zagospodarowania terenu przy żłobku w Wojkowicach, 
- projekt zagospodarowania terenu przy terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego     
Katowice w Pyrzowicach 
- projekt zagospodarowania przestrzeni przy szkole w ramach konkursu organizowanego przez 
Wydział Architektury  Politechniki Krakowskiej 


