İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı Eğitim
Amaçları
19 Şubat 2021 Tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Paydaş
Toplantısında Kabul Edilmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans programı mezunları;

EA1. Çevre ile uyumlu, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini arttıracak sürdürülebilir, fonksiyonel ve
estetik kırsal ve kentsel alanları planlar ve tasarlar;
EA2. Peyzaj mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında
(bakanlıklar, belediyeler ve yan kuruluşları), özel sektörde (mimarlık büroları, inşaat şirketleri, peyzaj
mimarlığı büroları, özel fidanlıklar gibi) ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, işletmeci, danışman,
denetimci, uygulayıcı gibi görevler alır.
EA3. Peyzaj mimarlığı ve diğer ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapar, bilimsel araştırma, geliştirme
ve proje çalışmalarında görev alır, üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olarak görev yapar
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Kırsal ve kentsel peyzajların planlanması ve tasarlanması ile ilgili konularda temel bilgilere
sahiptir ve bu bilgileri problem çözümünde kullanabilir
Tasarım alanı ve elemanlarına ilişkin olarak 3 boyutlu ve/ veya zaman boyutu ile düşünebilir.
Koruma, planlama ve tasarım alanına ilişkin olarak düşüncelerini serbest el çizimleri, modelleme
ve grafik sunuşlarla açıklar.
Koruma, planlama tasarım ve yönetim konularında taraflar arasında açığa çıkabilecek
çatışmaları uzlaştırma ve yönetme yeteneğine sahiptir.
Çeşitlilik ve kültürel farklılıkları algılama ve benimseme becerisine sahiptir.
Disiplinler arası çalışabilme yeteneğine sahiptir.
Nihai ürün olarak çıkaracağı planlama ve tasarımı etkili bir şekilde savunur, eleştirileri
değerlendirir.
Tasarım ve planlama çalışmalarında ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini (Bilgisayar
programları, CBS, AutoCAD, 3D Max, vb.) kullanır.
Alanıyla ilgili hukuki mevzuatı bilir ve uygun davranır.
Köklü bir üniversitede okumanın avantajlarının farkında olup, metropoliten İstanbul’un sosyal ve
kültürel potansiyelini tanır ve bunları mesleki beceriye dönüştürür.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç;
mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olur.
Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin
bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları
hakkında bilgi sahibi olmak.

