
 

  

 

Studia Podyplomowe 

„KSZTAŁTOWANIE I ZARZĄDZANIE TERENAMI ZIELENI” 

 

Charakterystyka 
Studia Podyplomowe są organizowane dla absolwentów wyŜszych uczelni (studia I, II stopnia 

lub jednolite studia magisterskie), jak równieŜ dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów 
wyŜszych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny kształtowania i zarządzania 
terenami zieleni. Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie kształtowania, urządzania i 
zarządzania terenami zieleni w mieście i zadrzewieniami w krajobrazie otwartym, a takŜe pielęgnacji 
róŜnych rodzajów terenów zieleni. 
Program obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne, w tym zajęcia terenowe. Studia kończą się obroną 
pracy dyplomowej i pozytywnym zaliczeniem testu kompetencyjnego. 

Zajęcia są prowadzone głównie przez pracowników Katedry Dendrologii i Kształtowania 
Terenów Zieleni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz 
specjalistów z innych jednostek. 

Kwalifikacje 
Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają najnowszą, praktyczną i rzetelną wiedzę 

dotyczącą: metod kształtowania przestrzeni publicznej, znaczenia i funkcji terenów zieleni w mieście 
oraz zadrzewień w krajobrazie otwartym, urządzania i utrzymania terenów zieleni oraz zarządzania 
zasobami zieleni. Szczególny nacisk zostanie połoŜony na dobór, ocenę stanu zachowania i pielęgnację 
drzew i krzewów. Absolwent studiów dysponować będzie wiedzą na temat prawnych i ekonomicznych 
podstaw funkcjonowania terenów zieleni i zadrzewień, przydatną w procesach wykonawczych i 
decyzyjnych. 

 
 



 
 

I edycja 

 

Dane formalno-organizacyjne: 

Czas trwania: 24.09.2011 - 30.06.2012 r. 
Liczba semestrów: 2  
Liczba godzin: 200 
Miejsce realizacji zajęć: 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
ul. Słowackiego 17;  71-374 Szczecin 

Termin zgłoszeń upływa: 18.09.2011 r. 
 

Uwaga ! Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa (w załączniku) prosimy kierować na adres: 
Marcin.Kubus@zut.edu.pl 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń, limit przyjęć: 20-25 osób 

Terminy zajęć: jeden 2-dniowy zjazd raz, dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela) 
Odpłatność: 1 900 zł za semestr od osoby 

Istnieje moŜliwość wystawienia faktury oraz spłat ratalnych. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe 
2. Dyplom ukończenia studiów wyŜszych lub jego kopia, lub zaświadczenie o odbywaniu studiów 

wyŜszych na ostatnich dwóch semestrach 
3. Kserokopia dowodu osobistego 
4. Dwie fotografie 
 

Wymagane dokumenty prosimy wysyłać na adres: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
     ul. PapieŜa Pawła VI  3A , 71-459 Szczecin 
z dopiskiem: studia podyplomowe 

Ramowy zakres tematyczny / realizowane przedmioty: 

• Podstawy ekologii - miasto jako środowisko Ŝycia ludzi, funkcje zieleni w mieście i w krajobrazie 
otwartym 

• Dendrologia szczegółowa – z uwzględnieniem doborów drzew i krzewów do róŜnych siedlisk i 
terenów zieleni w mieście, inwentaryzacja dendrologiczna 

• Zabiegi pielęgnacyjne w terenach zieleni – drzewa, krzewy, trawniki, runo parkowe 
• Ochrona drzew i krzewów 



• Byliny, rośliny cebulowe i bulwiaste, rośliny rabatowe – dobór, zastosowanie, przykłady dla 
terenów zieleni 

• Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w mieście 
• Normy i normatywy techniczne w terenach zieleni 
• Utrzymanie terenów zieleni 
• WyposaŜenie terenów zieleni 
• Zagospodarowanie zieleni szlaków komunikacyjnych 
• Zagadnienia rekultywacji terenów zdegradowanych 
• Zieleń a turystyka i rekreacja – zarządzanie i marketing 
• Nowe trendy w zagospodarowaniu terenów zieleni 
• Zagadnienia prawne i ekonomiczne w terenach zieleni i zadrzewieniach (ustawowe, branŜowe, 

prawna ochrona drzew i krzewów, elementy rachunku ekonomicznego urządzania i utrzymania 
terenów zieleni) 

 

Kontakt: 

dr inŜ. Marcin Kubus  
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
ul. PapieŜa Pawła VI  3A , 71-459 Szczecin 
tel. 091 449 61 82; tel. 668 04 11 04  
e-mail: Marcin.Kubus@zut.edu.pl  
 
 

 

 
 


