
Nowa międzynarodowa inicjatywa – wzmocnienie pozycji kierunku architektura krajobrazu 

W celu wzmocnienia pozycji zawodu architekta krajobrazu w Europie, uniwersytety z Estonii, 

Polski, Węgier, Holandii i Litwy, przy współudziale Międzynarodowej Federacji Architektów 

Krajobrazu (IFLA-Europe), uruchomiły nowy, wspierany przez Unię Europejską projekt EU-Land21. W 

dniach 27-28 października 2016 r., Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina gościł 

przedstawicieli kierunku „architektura krajobrazu” m.in. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

odbyło się inauguracyjne spotkanie, na którym przedstawiono i omówiono cele projektu. W ciągu 

dwóch lat przewiduje się wypracowanie nowych narzędzi do oceny istniejących programów studiów i 

przedmiotów dla kierunku architektura krajobrazu, zgodnych ze standardami i wymogami 

Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu (IFLA) i Radą Europejską Szkołą Architektury 

Krajobrazu (ECLAS). Efekty pracy będą wykorzystane przy modernizacji i rozwoju programów studiów 

uniwersytetów uczestniczących w projekcie. 

-W obliczu współczesnych problemów społecznych, środowiskowych, ekonomicznych, zawód 

architekta krajobrazu ma nową rolę i misję do spełnienia. Edukacja jest więc odpowiedzią na rosnące 

oczekiwania - mówi prof. Gintaras Stauskis, koordynator projektu EU-Land21.- IFLA opracowała już 

pewne standardy dla zapewnienia spójności programu „architektura krajobrazu” na kontynencie 

europejskim dzięki którym absolwenci kierunku zdobywaliby kwalifikacje zawodowe uznawane na 

terytorium Unii Europejskiej. Dotychczas tylko 83 (z 57 różnych uczelni europejskich) ze 150 

programów otrzymało akredytację IFLA-Europe. 

UE–Land21 jest odpowiedzią na potrzeby wzmocnienia jakości wysokiego poziomu szkolenia na 

europejskich kierunkach „architektury krajobrazu”, oferując narzędzia do ciągłej aktualizacji i 

modernizacji procesu. Szkolenia prowadzone w ramach projektu przyczynią się także do poszerzenia 

oferty zatrudnienia absolwentów kierunku w innych krajach. Projekt wzmocni także europejską sieć 

ekspertów kierunku poprzez możliwość wymiany międzynarodowej i dzielenie się doświadczeniami. 

Wypracowane efekty programu będą miały wpływ na edukację i działalność IFLA w nadchodzących 

latach. 

Projekt „Trans-European Education for Landscape Architects” (Nr. 2016-1-LT01-KA203-0232019) jest 

finansowany w ramach partnerstwa strategicznego programu „Erasmus +”. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat tej inicjatywy, prosimy o kontakt z partnerem projektu w Polsce: dr inż. arch. 

kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, email: mwilkoszmamcarczyk@gamil.com 

 

 


