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Політехнічний університет Каталонії (Politecnic University of Catalonia) (Барселона, жовтень 2004 р.). 

Учасниця HESP Regional Seminars for Excellence in Teaching (ReSET) “Rethinking Social Time and Space: 

National, Regional and (G)local Paradigms in Teaching Eastern and Central Europe” (2007-2009 рр.), “Cultural 

history” (2010-2013 рр.). Отримала стипендію ім. Жана Моне (“The European social policy and models of social 

partnership”). 
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