
ADAY ÖĞRENCİLER 

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü aday öğrencilerimize yönelik çeşitli konularda bilgi paylaşımı 

aşağıdaki başlıklar altında yapılmıştır. 

 

 

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar: 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamamız bulunmamaktadır.  

 

b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama 

eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve 

stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar: 

Bölümümüz öğrencileri; 

• 4. yarıyıldan sonraki en az 5 iş günlük stajlarını TUAM’da, 

• Kalan stajlarını 4. yarıyıl sonrası 20 iş günü Fidanlık Stajı ve 6. yarıyıl sonrası 

20 iş günü Büro stajı olarak ilgili bölüm staj komisyonu ve fakülte tarafından 

uygun görülen kurum, kuruluş ve bölümlerde yaparlar. 

 

c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar: 

Mesleğin gerektirdiği bir kıyafet ve donanım malzemelerine dair bir yönerge 

bulunmamaktadır. 

 

d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal 

ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar: 

Peyzaj mimarlığı eğitiminde çizim ve maket gibi uygulamalar ağırlıktadır. A3 

boyutunda Bristol, Canson ya da Schoeller kağıtlar, fon kartonlar, eskiz kağıtları, T 

cetveli, gönye, pergel gibi çizim malzemeleri, mürekkepli ve kuru boya kalemleri, 

maket malzemeleri, çizim, görselleştirme ve haritalandırma programlarını 

çalıştırabilecek donanıma sahip dizüstü bilgisayarlar kullanılmaktadır. Fakültemizin bir 

bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır; ancak öğrencilere, bilgisayar destekli çizim 

programlarını istedikleri zaman kullanabilmeleri için uygun bir bilgisayar almaları 



önerilmektedir. Aynı zamanda bilgisayarda hazırlanan projelerin ozalit çıktıları 

üzerinden dersler ilerletilir ve jüri savunmalarında bu çıktılar kullanılır.  

 

e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar: 

Peyzaj mimarlığı bölümünde, doğal ve kültürel alanlarda yürütülecek planlama, 

tasarım, onarım, yönetim gibi işlemleri gerçekleştirebilen teknik elemanlar yetiştirilir. 

Tasarım, planlama, projelendirme, bitki materyali, ekoloji, konstrüksiyon gibi ana 

disiplinler kapsamında dersler öğretilmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde peyzaj 

mimarlığı bölümü Ziraat Fakültesi’nde bulunmaktadır. Görükle kampüsünün batı 

yakasında bulunan fakülteye otobüs, dolmuş ve metro ile ulaşım mümkündür.       

 

f. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar: 

Üniversitede çeşitli birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilmektedir. Özel 

sektörde serbest çalışmak isteyen öğrenciler, derslerin devam zorunluluklarına dikkat 

etmelidir. 

 


