Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
studia stacjonarne II stopnia
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Od roku akademickiego 2013/2014 na II stopniu studiów na kierunku Architektura
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie funkcjonują dwie specjalności:


Architektura Krajobrazu Terenów Zurbanizowanych,



Projektowanie i Konserwacja Krajobrazu Rodzimego.

Podział taki jest związany przede wszystkim ze specyfiką projektowania w krajobrazie współczesnym,
zarówno miejskim, jak i wiejskim (czemu odpowiada pierwsza specjalność) oraz w krajobrazie
tradycyjnym, historycznym, zabytkowym, o wyjątkowych walorach kulturowych i przyrodniczych
(czemu odpowiada druga specjalność).
Pierwsza ze specjalności odnosi się do współczesnych, nowatorskich działań projektowych
w architekturze krajobrazu na terenach zurbanizowanych (miastach, przedmieściach, wsiach –
gdzie współczesne układy przestrzenne ulegają ogromnym i szybkim przemianom oraz podlegają
nowoczesnym

trendom

stylistycznym).

Absolwenci

tej

specjalności

będą

realizować

się

jako projektanci we współczesnych przestrzeniach o różnej skali, gdzie zarówno stosowanie
nowoczesnych rozwiązań projektowych, jak i proekologicznych technologii jest wymogiem.
W drugiej specjalności położono nacisk na współczesne problemy projektowe/aranżacje przestrzeni
obiektów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym w szczególności:
zabytkowych zespołów miejskich i wiejskich, ogrodów i parków w zespołach rezydencjonalnych
i w przestrzeniach publicznych, a także specyficzną ochronę krajobrazu z uwzględnieniem jego
rodzimych, unikatowych walorów oraz tradycji w kształtowaniu przestrzeni. Absolwenci tej
specjalności będą przygotowani do pracy jako tak poszukiwani dziś projektanci specjalizujący się
w konserwatorstwie ogrodowym i parkowym. W zakresie ich kompetencji będą specjalistyczne
dokumentacje rewaloryzacji zespołów rezydencjalnych, rewitalizacji historycznych przestrzeni
miejskich i wiejskich, elementów kompozycji krajobrazowych, a także specjalistyczne ekspertyzy
konserwatorskie i przyrodnicze.
W ten sposób dwie postawy w działaniu architekta krajobrazu: wizjonerska we współczesnych
przestrzeniach publicznych oraz profesjonalna i odpowiedzialna postawa kreowania przestrzeni
z uwzględnieniem jej szczególnych walorów przyrodniczo-kulturowych, są realizowane na II stopniu
kształcenia na kierunku architektura krajobrazu UP w Lublinie, dając tym samym naszym
absolwentom właściwy program kształcenia, zgodny z zainteresowaniami, które po ukończeniu
I stopnia studiów mają szanse być w sposób świadomy realizowane. Obie specjalności dotyczą
zarówno krajobrazu miejskiego, jak i wiejskiego, a różnica polega na uwypukleniu jego współczesnego
i historycznego (oraz przyrodniczego) kontekstu.

Obie specjalności realizowane na II stopniu kształcenia na kierunku architektura krajobrazu
UP w Lublinie dają absolwentom szanse podejmowania pracy jako projektanci w kraju i za granicą,
a także w urzędach samorządowych i rządowych, Urzędach Ochrony Zabytków, Pracowniach
Konserwatorskich oraz w firmach prywatnych realizujących zlecenia zarówno projektowe,
jak i wykonawcze oraz nadzorcze.
Przykłady projektów opracowywanych na specjalnościach:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI OSIEDLOWEJ

2. PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU

