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Uddannelse i

LANDSKABSARKITEKTUR
Skab livet og form naturen i byer og landskaber
– få en uddannelse i landskabsarkitektur.

BACHELOR I LANDSKABSARKITEKTUR
Byen og landskabet er ramme for steder, hvor folk lever, mødes
og er aktive. Som landskabsarkitekt planlægger, designer og
forvalter du landskaber, byrum og parker som steder for livet –
menneskets og naturens.
FAGLIG PROFIL
På uddannelsen arbejder du med både planlægning og design,
og du integrerer viden og forståelse om mennesker, samfund og
natur. Gennem uddannelsen får du en bred faglig viden når du
løser problemer og udnytter potentialer i planer og projekter,
der forholder sig til klima, natur, bæredygtighed, æstetik og
byudvikling. Du får kompetencer til fx at planlægge og designe
byer og landskaber. Du skaber haver og finder potentialer i nedslidte industriområder og havneanlæg. Du lærer også at tilpasse
landskabet til forandringer i klimaet eller til nyt byliv i samarbejde
med borgerne.
UDDANNELSENS OPBYGNING
Fra første dag sidder du ved tegnebordet, er ude i praksis og
bygger modeller af byrum og landskaber. Studiemiljøet er kreativt og e ksperimenterer med viden og former, og du løser vigtige
samfundsproblemer i projekter sammen med dine medstude-

Vi har et kreativt studiemiljø i landbohøjsko
hvor kombinationen af designtænkning og
Vi fotograferer, bygger modeller og laver gr
på regnvandshåndtering, miljøproblemer og

Victoria Haabegaard
læser på landskabsarkitektur

rende. Efter en fælles grunduddannelse på halvandet år kan du
vælge mellem to specialiseringer det sidste halvandet år: Landskabsdesign eller byplanlægning. Landskabsdesign når et fagligt
og professionelt niveau inden for design af byrum og grønne
områder. Byplanlægning opnår faglig og planlægningsmæssig
viden om byudvikling og bæredygtige byer. Bachelorprojektet
foregår i praktik på en landskabsarkitektfaglig arbejdsplads, og
kan foregå både i Danmark og i udlandet.
JOB & KARRIERE
Landskabsarkitekter arbejder i den private- og den offentlige
sektor, og du kan skifte i løbet af din karriere. Du kan blive ansat
i en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed, og kan
efter få år måske åbne din egen tegnestue. Du kan også arbejde
i kommuner med udvikling af byrum, planlægning af byer og
udvikling og drift af by og landskab fx i en byplanafdeling eller
en park- og naturforvaltning.
OPTAGELSE
Klik ind på www.studier.ku.dk for en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsen, optagelsesregler, tidsfrister og meget mere.
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@LANDSKABSARKITEKTUR_KU
Vores instagramprofil @landskabsarkitektur_ku bliver
løbende overtaget af studerende, som giver dig et
aktuelt indblik i deres studieliv.

LANDSKABSARKITEKTUR
På facebooksiden landskabsarkitektur får du et unikt
indtryk af vores uddannelser og livet som studerende.

STUDIER.KU.DK/LANDSKAB
På studier.ku.dk/landskab finder du information om
uddannelsen – læs om u
 ddannelsens opbygning,
undervisning, ansøgning, studiemiljø og se film m.m.

OPLEV LANDSKABSARKITEKTUR
Bliv studerende for en dag, kom til åbent hus eller gå i
s tudiepraktik på landskabsarkitektur. Se hvordan på

science.ku.dk/oplev-science

