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ZAWÓD JAKO TECHNIK
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
Design shouldn't have
to take a
backseat to sustainability and making
things responsibly.
Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich
rynkach pracy. Osoba pracująca w tym
A Mzawodzie
B E R V Azajmuje
L L E T się
T Aprojektowaniem i realizacją różnych
terenów zieleni.

CELE
KIERUNKOWE
ZAWODU

DO ZADAŃ ZAWODOWYCH TECHNIKA
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NALEŻY:
Przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w
mieście, jak i na terenach wiejskich.
Nadzorowanie pielęgnacji parków, starodrzewu oraz produkcji roślin
ozdobnych i materiałów szkółkarskich.
Wybieranie odpowiednich gatunków i rodzajów drzew, krzewów i innych
roślin, by móc utworzyć atrakcyjne i ciekawe przestrzenie – od tarasów
przez duże osiedla, parki, skwery i inne tereny miejskie.
Opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury
krajobrazu.

ABSOLWENT TECHNIKUM ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

MOŻLIWOŚĆ
PODJĘCIA PRACY
ZAWODOWEJ

- jednostkach opracowujących projekty
zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty
architektury krajobrazu

- jednostkach administracji samorządowej m.in. w
wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska,
kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.

- jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad
obiektami architektury krajobrazu

- u właścicieli obiektów krajobrazowych

- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony
przyrody

- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

ŚRODOWISKO PRACY
ZAWÓD TECHNIKA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU MOŻE BYĆ BARDZO
ZRÓŻNICOWANY POD WZGLĘDEM WARUNKÓW I ŚRODOWISKA PRACY

Praca technika architektury krajobrazu
odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu
w zmiennych warunkach atmosferycznych, w
różnych porach roku. Ponadto taka osoba
może pracować w szklarniach lub tunelach
foliowych z dużą wilgotnością powietrza i
wysoką temperaturą, w których produkowane
są rośliny ozdobne.

Technik architektury krajobrazu może
również wykonywać niektóre czynności w
pomieszczeniach biurowych i pracowniach
architektonicznych o normalnych
warunkach. Dodatkowo niejednokrotnie
pracuje na stanowisku komputerowym,
projektując ogrody, skwery, parki.

ZALETY I WADY ZAWODU
TECHNIKA ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

ZALETY

WADY

- PRAKTYCZNY WKŁAD W WYGLĄD NASZEGO OTOCZENIA

- ZALICZA SIĘ DO ZAJĘĆ SEZONOWYCH

- MOBILNOŚĆ

- W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH
WYMAGANE POZOSTANIE PO
GODZINACH NA RZECZ KONKRETNEGO
PROJEKTU

- DOBRZE PŁATNY ZAWÓD
- MOŻLIWOŚĆ POZNAWANIA ROŻNYCH LUDZI I MIEJSC
- NABYWANIE NOWEJ WIEDZY
- SATYSFAKCJA Z WYKONANEGO PROJEKTU
- WIELE MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIA ZATRUDNIENIA
- MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO

- ZAWÓD KONKURENCYJNY
- NARAŻENIE NA KRADZIEŻ
PROJEKTÓW

POŻĄDANE PREDYSPOZYCJE I CECHY
POTRZEBNE DO WYKONYWANIA ZAWODU
- Wyobraźnia przestrzenna

- Gotowość do pracy w trudnych i
niesprzyjających warunkach atmosferycznych

- Uzdolnienia plastyczne
- Podzielność i koncentracja uwagi
- Uzdolnienia techniczne
- Rzetelność
- Umiejętność współpracy z innymi
- Uzdolnienia organizacyjne
- Dokładność

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
Nauka w technikum (5 lat)

Przystąpienie w trakcie

Przystąpienie do

Korzystanie z oferty

kształcącym w zawodzie

nauki w technikum do

egzaminu maturalnego i

kwalifikacyjnych kursów

technik architektury
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potwierdzających
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RL.22. w zawodzie technik

kontynuacji kształcenia
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na studiach wyższych.
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uzyskiwanie i uzupełnianie

RL.22. Organizacja prac

kwalifikacje zawodowe
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technika architektury

kwalifikacji zawodowych w

konserwacją obiektów małej
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Design shouldn't have to take a
backseat to sustainability and making
things responsibly.
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