ВАКАНСІЯ: Керівник/-ця магістерської програми
У 2024-2025 навчальному році, ХША готується до старту магістерської програми
напряму “Архітектура та Урбанізм”. Ця магістерська програма розроблятиметься робочою
групою, яка наразі шукає керівника/-цю в галузі управління освітою для розробки магістерської
програми.
Робоча група магістерської програми, до якої входить Олег Дроздов, Фулько Трефферс та
інші партнери, розроблятимуть загальну концепцію програми. Група визначить наріжні освітні
концепції та зв’язок з професійною практикою та професійними мережами, які надаватимуть
викладацький склад та бази практики.
Ми шукаємо керівника/-цю магістерської програми, який/-а б долучились до цієї робочої
групи, щоб за підтримки адміністрації ХША забезпечити успішну реалізацію процесу
концептуальної розробки магістерської програми.
Керівник/-ця магістерської програми ХША, як член адміністрації ХША, очолюватиме
магістерську програму протягом перших двох навчальних років.
Робоча група з розробки магістерської програми переважно працюватиме онлайн; окремі
засідання проходитимуть очно в м. Львів, Україна.
Посадові обов’язки:
Керівник/-ця магістерської програми зі спеціальності «Архітектура та Урбанізм»
відповідає за розробку магістерської програми на підставі сучасних дискусій про архітектуру. Ми
вимушені окремо наголосити, що складовою курсу, нажаль, є архітектура та будівництво в
Україні в період війни, що триває, та повоєнної відбудови.










Обов’язки:
як члена(кині) робочої групи розробників – відповідати за розробку магістерської програми,
реалізуючи візію ХША;
відповідати за організацію та підготовку засідань робочої групи;
відповідати за розробку програми складових дисциплін з проектування (проектів блоку
Студія) магістерської програми;
співпрацювати з деканом та керівником бакалаврської освітньої програми задля розвитку
ХША;
мати чітке бачення освітніх концепцій та шляхів втілення поставлених завдань;
готувати програми моніторингу та розробляти навчальний профіль;
забезпечувати відповідність освітньої програми внутрішній політиці та міжнародній ситуації
та враховувати вимоги до професійної практики в Україні та в інших країнах світу;
відповідати за загальний кадровий склад викладачів (включаючи запрошених лекторів) та
керувати ними;
мати можливість викладати в рамках своєї спеціальності;
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 забезпечувати баланс між художньою цінністю внеску (запрошених) викладачів та його
відповідністю змісту програми;
 мати вирішальний голос при відборі студентів;
 мати вирішальний голос у фінальній оцінці проектів, щорічних іспитів, заповненні вакансій та
видачі дипломів;
 проводити моніторинг загальних статей бюджету програми, а також надходжень та витрат;
 доповідати та звітувати адміністрації ХША.
Результати:
 магістерська освітня програма зі спеціальності «Архітектура та Урбанізм» на 2024–2026
навчальні роки;
 річна магістерська освітня програма зі спеціальності «Архітектура» на 2024–2026 навчальний
рік;
 високопрофесійна команда та тьютори, починаючи з липня 2024 р.
 кваліфіковані студенти з України та інших країн світу, починаючи з липня 2025 р.
 покращення іміджу ХША як закладу вищої професійної освіти серед професіоналів України в
галузі архітектури;
 робота в рамках наданого бюджету.
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