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Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  
matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

studia stacjonarne I i II stopnia 

ARCHITEKTURA 
KRAJOBRAZU

Praktyczne wykształcenie 

REKRUTACJA

rekrutacja@up.lublin.pl

 81 445 66 45, 445 68 85

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za 
pomocą systemu IRK.  Osobiste konto rejestracyjne służy 
do złożenia aplikacji na wybrany kierunek, a także jest 
jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o 
wyniku postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się 
kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
! z tzw.  oparte jest na wynikach części pisemnej 
zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane 
są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze 
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
!  z tzw.  oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych 
konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych 
przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 
!

nową maturą 

starą maturą

 laureaci i finaliści  olimpiad i konkursów stopnia centralnego 
uprawieni  są do przyjęcia na studia pierwszego  stopnia na zasadach 
preferencyjnych.

szerszy opis kierunku i aktualne 
informacje o rekrutacji na stronie: 
www.up.lublin.pl/kandydat

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się 
kandydaci posiadający tytuł inżynieria architekta krajobrazu 
lub inżyniera architekta.  

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Język obcy 
nowożytny:

Jeden przedmiot 
do wyboru:

1,3

2,0

2,0

4,0

Dział Organizacji Studiów:
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UNIWERSYTET 
PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 
tel. 81 445 65 05, dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl 

Kandydatów 
obowiązuje egzamin 
praktyczny z rysunku 
odręcznego w czasie 
rekrutacji na studia.



stawiamy na praktykę

O kierunku Perspektywy zawodowe

Wiele możliwości ! www.ogrodniczy.up.lublin.pl 

projektowanie obiektów architektury krajobrazu, historia 
sztuki ogrodowej, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, 
szata roślinna, konserwacja i rewaloryzacja założeń 
ogrodowych, dendrologia, fizjografia.
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·
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·

·

zajęcia terenowe i praktyczne, prace badawcze                         
i projektowe,

praktyki, wernisaże, obozy i warsztaty naukowe,
wymiana międzynarodowa w ramach programu 

LLPErasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR,
wsparcie Biura Karier Studenckich,
specjalistyczne lektoraty z języków obcych,
liczne studenckie koła naukowe m.in. SKN Architektury 

Krajobrazu, SKN Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej, 
aktywnie działające organizacje studenckie (naukowe, 

sportowe, taneczne i in.), w których można rozwijać swoje 
pasje.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:
l pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową  

i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu;
l placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem 

środowiska przyrodniczego; w zarządach parków 
narodowych i krajobrazowych; 

l jednostkach administracji rządowej i samorządowej, 
opracowujących strategie, studia i projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego; projekty 
urbanistyczne i rualistyczne; 

l w ośrodkach badawczo-rozwojowych i in.

Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której 
przygotowywani są studenci kierunku Architektura 
Krajobrazu obejmuje zadania o różnym charakterze i 
skali, począwszy od projektowania i urządzania 
najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń 
publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach 
planowania przestrzennego.

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), 
po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy 
inżyniera architekta krajobrazu. Studia drugiego stopnia 
trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu 
zawodowego magistra inżyniera architekta krajobrazu.

przykłady przedmiotów w programie studiów

Absolwenci będą też mogli pracować we własnych firmach 
projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych.
Są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich 
uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają 
umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych 
i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali 
regionu oraz w skali miejscowej (w tym ochrony i rewitalizacji 
historycznych układów urbanistycznych oraz kształtowania 
krajobrazu miejskiego i otwartego). 
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