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Informacja o studiach podyplomowych 

pt. „Zarządzanie terenami zielonymi” 

 

W roku akademickim 2013/2014 planowane jest rozpoczęcie zajęć na dwu-semestralnym 

studium podyplomowym z zakresu zarządzania terenami zielonymi. Organizatorem studiów jest 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 

CEL STUDIÓW. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z zasadami 

zarządzania i kreowania terenów zielonych z uwzględnieniem najnowszych kanonów obowiązujących 

w architekturze krajobrazu oraz najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia świata przyrody i 

człowieka.  

DLA KOGO. Na studia podyplomowe zapraszamy wszystkich absolwentów szkół wyższych (I i II 

stopnia) uczelni technicznych, jak i uniwersyteckich. Są one skierowane szczególnie do: 

 pracowników urzędach administracji publicznej wszystkich szczebli, komórek 
odpowiedzialnych za utrzymanie, tworzenie i ochronę terenów zieleni, 

 pracowników instytucji i firm, zawodowo związanych z utrzymaniem, tworzeniem, 
pielęgnacją i ochroną terenów zieleni, 

 absolwentów uniwersytetów i szkół technicznych, w tym m.in. kierunków przyrodniczych. 

GDZIE. Zajęcia w ramach studium będą prowadzone w większości na terenie WSZŚ w Tucholi 

oraz w Toruniu. 

KTO BĘDZIE WYKŁADOWCĄ. Wykładowcami będą osoby specjalizujące się m.in. w dziedzinie 

projektowania i utrzymania terenów zieleni, które jednocześnie są zarówno znakomitymi 

teoretykami, jak i praktykami.  

FORMA ZAJĘĆ. Studium kładą nacisk na poszerzenie wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej 

słuchaczy. Z tego też względu zajęcia będą miały charakter wykładów i konwersatoriów, jak i zajęć 

praktycznych w terenie. 

KIEDY. Zajęcia w ramach studium będą realizowane w systemie zaocznym w: soboty i 

niedziele. Zjazdy będą się odbywały średnio raz w miesiącu. Łącznie w ramach studium 

przewidzianych jest 12 zjazdów.  

Dokładny wykaz zjazdów zostanie zamieszczony w połowie września 2013 roku, na stronie 

www.wszs.tuchola.pl, w zakładce studia podyplomowe. 

 

http://www.wszs.tuchola.pl/
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PRZEDMIOTY. W ramach studium odbędą się następujące przedmioty:  

Lp. Nazwa modułu/przedmiotu 
Liczba 
godzin 

1 Podstawy prawne dotyczące terenów zielonych i ich ochrona 10 

2 Zieleń w planach zagospodarowania przestrzennego i urbanistyce 10 

3 Podstawy ekologii terenów zurbanizowanych 10 

4 Normatywy techniczne i przestrzenne kształtowania terenów 
zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych  

6 

5 Podstawy kompozycji i zasady doboru roślin w kształtowaniu terenów 
zielonych 8 

6 Zieleń miejska w ujęciu historycznym 10 

7 Tworzywo roślinne w przestrzeni terenów zielonych 26 

8 Pielęgnacja roślin, choroby i szkodniki roślin środowiska miejskiego i 
ich zwalczanie 14 

9 Mała architektura w przestrzeni terenów zielonych 8 

10 Problemy dzikich zwierząt w mieście 10 

11 Obiekty wodne w przestrzeni terenów zielonych 8 

12 Zieleń przyuliczna 8 

13 Parki, skwery i zieleńce 8 

14 Tereny leśne i ich zagospodarowanie 8 

15 Tereny sportowe i zabaw dla dzieci 8 

16 Zieleń sakralna  4 

17 Nowe trendy a tereny zielone  8 

18 Rewaloryzacja, rewitalizacja terenów zielonych oraz rekultywacja 
obszarów zdegradowanych 10 

19 Dokumentacja projektowa 8 

20 Zamówienia publiczne  8 

21 Podstawy kosztorysowania 8 

22 Studyjne zajęcia terenowe 12 

23 Seminarium dyplomowe 10 

SUMA: 220 

 

FORMA ZALICZENIA. Aby otrzymać dyplom ukończenia studiów podyplomowych pt. 

„Zarządzanie terenami zielonymi” słuchacz będzie musiał zaliczyć test końcowy obejmujący 

podstawowe i najważniejsze zagadnienia poruszone podczas zajęć oraz napisanie krótkiej pracy 

dyplomowej.  

http://www.wszs.tuchola.pl/


Studia podyplomowe - „Zarządzanie terenami zielonymi” 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola 
tel. 52 559-18-87 (Dziekanat) 
www.wszs.tuchola.pl Strona 3 
 

LICZEBNOŚĆ GRUPY. W trosce o wysoką jakość kształcenia przewiduje się ograniczoną liczbę 

słuchaczy w ramach jednej edycji studium (maksymalnie 30 osób). W przypadku dużego 

zainteresowania, o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie dostaną się na 

pierwszą edycję studium „Zarządzanie terenami zielonymi” będą poinformowane o terminach 

kolejnych edycji.  

KOSZT STUDIUM. Koszt uczestnictwa w studium za semestr wynosi 2100 zł.  

FORMALNOŚCI. Aby zgłosić swoje uczestnictwo w studium „Zarządzanie terenami zielonymi” 

konieczne jest dostarczenie do dziekanatu WSZŚ w Tucholi następujących dokumentów: 

 podania o przyjęcie na studia, 

 dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 kwestionariusza osobowego, 

 zdjęć, 

 kserokopii dowodu osobistego. 

 

 

 

ZAPRASZAMY 

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
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