
Uchwała nr 1/2022 

Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania opisu sylwetki absolwenta kierunku architektura krajobrazu 

 

Na podstawie § 46 ust. 7 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Załącznik 

do uchwały nr 318/2019 Senatu UPP ) Rada Programowa ustala, co następuje: 

 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje opis sylwetki absolwenta studiów I i II stopnia kierunku architektura 

krajobrazu.  

§ 2 

Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie przeprowadzono w trybie zdalnym 20.01.2022 

W glosowaniu wzięło udział 14 osób (na 21 uprawnionych), za opowiedziało się 14 osób, 
brak było głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku 
Studiów Architektura Krajobrazu 

 

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec  



   

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2022 Rady Programowej Kierunku Studiów Architektura 
Krajobrazu z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Absolwenci kierunku architektura krajobrazu wykazują się wiedzą na europejskim poziomie, 
dzięki temu, iż w trakcie studiów zdobywają specjalistyczne kwalifikacje, pozwalające sprostać 
współczesnym wyzwaniom życia społeczno-gospodarczego.  
 
Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku architektura krajobrazu  
Absolwent studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy 
inżyniera. Ma wiedzę z zakresu nauk rolniczych, inżynieryjno-technicznych i sztuki oraz 
umiejętności pozwalające wykorzystać je w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych 
i etycznych. Jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów 
krajobrazowych, pełnienia funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej, 
wykonywania czynności technicznych w zespołach projektowych architektury krajobrazu (prac 
kreślarskich, wizualizacji komputerowych), wykonywania prac projektowych w zakresie 
urządzania ogrodów przydomowych, niewielkich terenów zieleni w obszarach urbanistycznych 
i wiejskich (z wyłączeniem zespołów zabytkowych, ogrodów zabytkowych i otoczenia kubatur 
zabytkowych) oraz elementów małej architektury w niezabytkowych zespołach 
urbanistycznych i wiejskich, a także obsługi technicznej w strukturach administracyjnych 
parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów krajobrazu prawnie 
chronionych. Absolwent posiada umiejętności tradycyjnego i komputerowego 
dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy 
z osobami mającymi wpływ na treści, funkcje i formy krajobrazu. Posiada ponadto wiedzę w 
zakresie ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem oraz 
tworzenia i funkcjonowania obiektów krajobrazowych. 
 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku architektura krajobrazu  
Absolwent studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu otrzymuje tytuł zawodowy 
magistra inżyniera. Posiada poszerzoną niezbędną wiedzę i umiejętności dające podstawę do 
wykonywania opracowań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania 
krajobrazu w skali planów regionalnych i miejscowych, układów urbanistycznych i 
ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów oraz komponowania krajobrazu miejskiego i 
otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent kierunku potrafi 
opracowywać projekty, świadczyć usługi doradcze oraz podejmować racjonalne decyzje 
związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego 
i publicznego – w kraju i za granicą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach 
gospodarczych i przedsiębiorstwach, jak również w administracji lokalnej i centralnej. Może 
pełnić zarówno funkcje kierownicze, jak i wykonawcze w wymienionych jednostkach, w 
zakresie problematyki dotyczącej ochrony i kształtowania krajobrazu, zgodnie z 
obowiązującym w Polsce prawem. Profil kształcenia umożliwia absolwentom podjęcie pracy 
także w innych sektorach gospodarki państwowej, jak również prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. 


