Diplomerad trädgårdsarkitekt
Trädgårdsakademins utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården riktar sig till dig som vill
arbeta med att planera trädgårdar och mindre grönytor
från grunden. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i trädgårdsarkitektens arbetsuppgifter så som
att planera trädgårdens grundstruktur utifrån platsens
förutsättningar, att välja rätt växt för rätt plats och om
att gestalta trädgårdsmiljöer som tillgodoser kundens
behov, önskemål och förväntningar. Många villaägare
vill ha en lättskött trädgård som samtidigt är grön och
skön att vara i. En kombination som kräver eftertanke,
planering och kunskaper som ryms inom trädgårdsarkitektens kompetens.
Utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt motsvarar
ett års heltidsstudier och leder till diplomering samt möjlighet att erhålla Yrkesbevis 8 – Växtkännedom och Yrkesbevis
2 – Ritningsläsning, avvägning och utsättning.
Mål
Efter genomgången utbildning ska du kunna planera och
formge bostadsträdgårdar som egen företagare eller som
anställd inom trädgårdsnäringen. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i
· trädgårdsdesign och trädgårdsplanering.
· ritteknik och presentationsteknik.
· ritningsläsning och mätteknik inklusive avvägning och
utsättning.
· växtkännedom för val av rätt växt för rätt plats med
utgångspunkt från trädgårdsägarens behov, önskemål och
förväntningar samt med utgångspunkt från ståndort och
växtdynamik.
· val av material för trädgårdens hårdgjorda ytor med
utgångspunkt från materialens egenskaper och lämpliga
användningsområden inklusive ytbehandling, skötsel och
underhåll.
· att kunna tillämpa praktisk företagsekonomi och marknadsföring för trädgårdsarkitektuppdrag.
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Innehåll
· Trädgårdsdesign Primo
· Grundkurs i växtkännedom
· Prydnadsträd, buskar & barr
· Perenner & sommarblommor
· Trädgårdsritning
· Ritningsläsning & mätteknik
· Villaträdgårdens historia
· Trädgårdens hårdgjorda ytor
· Trädgårdsdesign Hortum
· Trädgårdsdesign Flora
· Trädgårdsdesign affärsidé
· Examensprojekt
Genomförande
Utbildningen går på distans och omfattar 12 delkurser. Via
Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar
med dina lärare och dina studiekamrater. I några av delkurserna ingår fysiska träffar och virtuella, livesända workshops.
Varje vecka deltar du i livesända föreläsningar i realtid eller
lyssnar på inspelningar i efterhand. Utbildningen motsvarar
ett års heltidsstudier och avslutas med ett examensprojekt.
Utbildningens giltighetstid är två år med möjlighet till förlängning i upp till två år, vilket betyder att du har maximalt
fyra år på dig att genomföra utbildningen.
Fakta
Start: Flexibel
Pris: 125 000 inkl. moms (100 000 exkl. moms)
Beräknad studietid: Motsvarande ett års heltidsstudier.
Examen: Diplom erhålls efter godkända kurser och examensprojekt.

