
 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

Kwalifikacja: OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 

                      architektury krajobrazu 

Kwalifikacja: OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów 

                       małej architektury krajobrazu. 

Okres kształcenia: 

OGR.03 – 1 rok (podbudowa: szkoła zawodowa/średnia*)  

OGR.04 – 1 rok (podbudowa: szkoła zawodowa/średnia*)  

 

Tryb nauczania: 

System zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i  niedziele; 3 weekendy w  m-cu) 

 

Wymagania: 

- ukończone 18 lat 

- wykształcenie zawodowe/średnie 

 

Dokumenty: 

- podanie + klauzula 

- świadectwo szkoły średniej 

- 1 zdjęcie 

- zaświadczenie lekarskie (skierowanie na druku szkolnym) 

- 30 zł wpisowe  

 

 Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje zaświadczenie.  

 Kurs kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu (OGR.03, OGR.04) uprawnia 

do otrzymania dyplomu Technika architektury krajobrazu (warunek ukończona szkoła 

średnia). 

 

 

Przedmioty realizowane na OGR.03 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podstawy architektury krajobrazu 

 Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu 

 Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu 

http://www.zstw.pl/node/1435


 Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

 Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony 

roślin 

 Język obcy zawodowy 

 

Przedmioty realizowane na OGR.04 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni 

 Opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu 

 Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu 

 Język obcy zawodowy 

 

 

Opis zawodu: 

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich 

rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, 

urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. 

Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje 

rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. 

Absolwent architektury krajobrazu po ukończeniu kursu będzie posiadać wiedzę 

i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jaki 

historycznych obiektów zielni.  

Absolwent architektury krajobrazu może podjąć pracę w: 

- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu 

- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu 

- jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu 

- jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony 

środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp. 

- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody 

- właścicieli obiektów krajobrazowych 

- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych 

 


