
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

 

Изборно веће Филозофског факултета, Универзитет у Новом Саду, 22. 11. 2019. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

 

4. 12.2019. године, лист Послови  

 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области 

Асистент за ужу научну област Англистика 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

 

1. Др Татјана Милићев, доцент за ужу научну област Англистика, изабрана 

23.2.2018, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за англистику 

2. Др Маја Марковић, редовни професор за ужу научну област Англистика, 

изабрана 28.12.2017, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за 

англистику 

3. Др Наташа Милићевић, доцент за ужу научну област Англистика, 

изабрана 23.2.2018, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за 

англистику 

 

5. Пријављени кандидати: 

Предраг Ковачевић и Ема Балинт 
 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

 

Предраг (Стеван) Ковачевић 

 

2. Звање: 

Асистент за ужу научну област Англистика 

 

3. Датум и место рођења: 

16. 06. 1990. Сремска Митровица, Република Србија  
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4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

 

Асистент за ужу научну област Англистика, Одсек за англистику, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

 

2009, 2013. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

 

Енглески језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 

 

Просечна оцена 9,74 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

Енглески језик I    10 (десет) 

Увод у студије енглеског језика    10 (десет) 

Фонетика енглеског језика    10 (десет) 

Енглески језик II    10 (десет) 

Увод у лингвистику    10 (десет) 

Фонологија енглеског језика    10 (десет) 

Енглески језик III    9 (девет) 

Фонологија енглеског језика    10 (десет) 

Лексичка семантика и прагматика    10 (десет) 

Енглески језик IV    9 (девет) 

Енглески језик V    9 (девет) 

Енглески језик VI    9 (девет) 

Енглески језик VII    10 (десет) 

Генеративна синтакса I    10 (десет) 

Генеративна синтакса II    10 (десет) 

Теоријска граматика I    10 (десет) 

Теоријска граматика II    10 (десет) 

Енглески језик VIII    9 (девет) 

Енглески језик IX-Примењена лингвистика    10 (десет) 

Виши курс фонологије    10 (десет) 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

Виши курс фонологије, оцена 10,00 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија:  

 

20013, 2014. 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 
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студијама мастер или на магистарским студијама: 

 

Дипломске академске студије – мастер: Енглески језик и књижевност (језички модул), 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, просечна оцена 10,00 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

Д 

ипломски рад на дипломским академским студијама – мастер: A (very) minimal syntax: on 

the relationship of DP, scrambling and Case; оцена 10 (десет) 

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 

и назив докторских студија: 

 

година уписа: школска 2014/2015;  просечна оцена 10 (десет); преостали испит: Одбрана 

докторске дисертације; назив докторских студија: Докторске академске студије језика и 

књижевности 

 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

Syntax and Semantics of the Nominal Domain: Workshop. Гете Универзитет, Франкфурт, 

Немачка. 4-5. фебруар 2016. године (Полазник семинара на ком су анализирани актуелни 

проблеми у приступу синтакси и семантици именица и именичке модификације. На 

радионици су предавали еминентни светски лингвисти који се баве поменутом 

тематиком). 

 

Eastern Generative Grammar (EGG) Summer School. Универзитет „Палачки“, Оломоуц, 

Чешка Република, 24. јул–4. август 2017. године (Похађао напредне курсеве из 

генеративне синтаксе и почетне и напредне курсеве из генеративне семантке. На летњој 

школи су предавали најистакнутији лингвисти који се баве генеративном синтаксом и 

семантиком). 

 

Eastern Generative Grammar (EGG) Summer School. Универзитет у Бања Луци, Бања Лука, 

Босна и Херцеговина, 30. јул – 10. август 2018. године (Похађао напредне курсеве из 

генеративне синтаксе и почетне и напредне курсеве из генеративне семантке. На летњој 

школи су предавали најистакнутији лингвисти који се баве генеративном синтаксом и 

семантиком). 

 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

 

Енглески језик: чита – одлично; пише – одлично; говори – одлично 

         Руски језик: чита – врло добро; пише – добро; говори – добро 

 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 
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       лингвистика, теоријска лингвистика, синтакса, интерфејс синтаксе и семантике 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, од фебруара 2017. године до сада 

(звање истиче у фебруару 2020. године), асистент 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

NSLing – Лингвистичко удружење при Одсеку за англистку, Филозофски факултету у 

Новом Саду (лингвистичка истраживања у области генеративне лингвистике и 

популаризација лингвистике, посебно генеративне лингвистике у Србији)  

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

 

Одлуком Наставно-научног већа од 11.9.2015. године Предраг Ковачевић ангажован је као 

студент докторских студија у извођењу вежби у својству демонстратора на предмету 

Енглески језик по избору ниво Б2.1 за зимски семестар школске 2015/16. године.  

 

Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду од 

12.2.2016. године Предраг Ковачевић ангажован је као студент докторских студија у 

извођењу вежби у својству демонстратора на предметима Енглески језик по избору ниво 

Б2.2 и Енглески језик по избору ниво А2.2  за летњи семестар школске 2015/16. године. 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 

 школска 2015/16. године (у зимском семестру) – изводио вежбе на предмету 

Енглески језик по избору ниво Б2.1 Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду;  

 школска 2015/16. године (у летњем семестру) – изводио вежбе на предметима 

Енглески језик по избору ниво Б2.2 и Енглески језик по избору ниво А2.2, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; 

 школска 2016/17. године (у зимском семестру) – изводи вежбе на предмету 

Енглески језик по избору ниво Б2.1, Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду. 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 Енглески језик по избору ниво Б2.1 (зимски семестар школске 2015/16. године - 

ОАС): 4 часа недељно; 

 Енглески језик по избору ниво Б2.2 (летњи семестар школске 2015/16. године - 

ОАС): 4 часа недељно; 

 Енглески језик по избору ниво А2.2 (летњи семестар школске 2015/16. године - 

ОАС): 2 часа недељно; 

 Енглески језик по избору ниво Б2.1 (зимски семестар школске 2016/17. године - 

ОАС): 10 часова недељно. 
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б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

Први пут биран у звање асистента за период од 17. фебруара 2017. до 17. фебруара 2020. 

године. 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

Теоријска граматика 1, 4. година, 2 часа 

Теоријска граматика 2, 4. година, 2 часа 

Обједињене језичке вештине 7, 8 часова 

Енглески језик по избору ниво Б2.1 и Б2.2, 4 часа 

Енглески језик по избору ниво Б1.1 и Б1.2, 4 часа 

Енглески језик по избору ниво Б2.3. 4 часа  

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

 

Ментор при изради самосталног студентског рада у оквиру предмета Теоријска граматика 

1 и 2 у сарадњи са доц. др Тањом Милићев: 

 

Ćosović, I. i Marković, N. (2019). The distribution of the possessive pronoun njegov and 

possessive anaphor svoj in Serbo-Croatian.  

 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

 

Стипендија Фонда за младе таленте „Доситеја“ Министарства омладине и спорта, РС 

2012/2013. године 

 

Стипендија Фонда за младе таленте „Доситеја“ Министарства омладине и спорта, РС 

2013/2014. године 

 

Стипендија за студенте докторских академских студија Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, РС 2014/2015. године 

 

Стипендија за студенте докторских академских студија Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, РС 2015/2016. године 

 

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања 2011. године  

 

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања 2012. године  

 

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања 2013. године  

 

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех на основним студијама 2014. 

Године 
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г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

 

Енглески језик по избору Б1.2, школска година 2017/2018, летњи семестар, број 

анкетираних студената 38, оцена 4,79 

 

Енглески језик по избору Б2.2, школска година 2017/2018, летњи семестар, број 

анкетираних студената 40, оцена 4,85 

 

Енглески језик по избору Б1.1, школска година 2018/2019, зимски семестар, број 

анкетираних студената 2, оцена 5,00 

 

Енглески језик по избору Б2.1, школска година 2018/2019, зимски семестар, број 

анкетираних студената 21, оцена 4,90 

 

Енглески језик по избору Б2.2, школска година 2018/2019, летњи семестар, број 

анкетираних студената 27, оцена 4,48 

 

ђ) Остало 

 (1) Ангажовања на пројектима: 

 

 Од 2015. године ангажован на научно-истраживачком пројекту Језици и културе у 

времену и простору (ТR178002), који реализује Филозофски факулте, Универзитет у 

Новом Саду 

 

(2) У периоду од 2013. године до сад, активно учествује у манифестацијама које за циљ 

имају промоцију науке на Универзитету у Новом Саду (Фестивал науке и Ноћ 

истраживача), као аутор/коаутор и/или демонстратор лингвистичких радионица:  

 

 Ко је створио језичка правила? Нови Сад, Фестивал науке. Универзитет у Новом 

Саду. 18.-19. мај 2019. године (аутор радионице и демонстратор) 

 Колико се језици могу разликовати? Теорија универзалне граматике, Нови Сад, 

Фестивал науке. Универзитет у Новом Саду. 12.-13. мај 2018. године  

 Вишезначност: да ли си мислио ...? Нови Сад, Фестивал науке. Универзизет у 

Новом Саду. 7-8. мај 2016. године  

 Магија језичких облика. Нови Сад, Фестивал науке. Универзитет у Новом Саду. 9-

10. мај 2015. године  

 Настанак језика: еволуција или „интелигентни дизајн“?  Нови Сад, Фестивал 

науке. Универзитет у Новом Саду 11-12. мај 2013. године  

 Кафа с научницима. Ноћ истраживача, Универзитет у Новом Саду. 26. септембар 

2014. године (програм у оквиру Ноћи истраживача у ком истраживачи/научници 

неформално комуницирају са посетиоцима о научним темама) 

 Мондегрин. Ноћ истраживача, Универзитет у Новом Саду. 27. септембар 2013. 

године  

 

(2) Предавања по позиву: 

 

 Предавање по позиву у Истраживачкој станици „Петница“ на тему  

Minimalism and Biolinguistics  (мај 2015. године) 
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 Предавање по позиву у Истраживачкој станици „Петница“ на тему  

Minimalism and Biolinguistics  (мај 2016. године) 

 Предавање по позиву у Истраживачкој станици „Петница“ на тему  

Minimalism and Biolinguistics  (мај 2017. године) 

 Предавање по позиву у Истраживачкој станици „Петница“ на тему  

Minimalism and Biolinguistics  (јул 2018. године) 

 Предавање по позиву у Истраживачкој станици „Петница“ на тему  

A (Crash) Course on the Syntax of the Nominal Domain (април 2019. године) 

 Предавање по позиву на тему „Границе политичко-идеолошке интервенције у језик 

појединца“  на скупу под називом „Језична политика свакодневице“(са др Тањом 

Милићев).  Институту за етнологију и фолклористику у Загребу, Хрватска (14. мај 

2016. године) 

 

 

(3) организација научних скупова 

 

4. међународна конференција English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 

4), која је одржана 25.3.2017. године у организацији Одсека за англистику на 

Филозофском факултету у Новом Саду (секретар и члан Организационог одбора) 

 

Језичка политика свакодневице. Скуп у организацији Одсека за англистику Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду 22. мај 2015. године (организатор скупа у сарадњи 

са др Тањом Милићев) 

 

Regional Linguistic Meeting Novi Sad. Скуп у организацији Одсека за англистику 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 21. фебруар 2015. године 

(организатор скупа у сарадњи са Валентином Ђорић, др Тањом Милићев и руководством 

Одсека за англистику). 

 

International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical 

Linguistics/Serbia. Школа психолингвистике и неуролингвистике у Организацији Одсека за 

англистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (главни организатор: 

Сабина Халупка Решетар). 15-19. април 2019. године (секретар конференције и асистент у 

организацији). 

 

Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research. Радионица из 

психолингвистике и неуролингвистике у Организацији Одсека за англистику Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду (главни организатор: Сабина Халупка Решетар). 

20. април 2019. године (асистент у организацији) 

 

NSLingColl6,  NSLingColl 7, NSLingColl 8. Конференције из лингвистике у Организацији 

истраживачке групе NSLing при Одсеку за англистику, 27. децембар 2016, 27. децембар 

2017, 27. децембар 2018. (асистент у организацији) 

 

(4) Члан комисије за одбрану  мастерских радова студената Одсека за англистику на 

Филозофском факултету у Новом Саду: 

 

Communication apprehension among senior primary school students (кандидаткиња Соња 

Новак, 2018. године) 

 

Clausal parentheticals introduced by a conjunction. (кандидаткиња Гордана Ћирић, 2019. 
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године)  

 

 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

(1)  Kovačević, P. (2016). Case Suffixes as Theta Role Signals. In M. Radin-Sabadoš, B. Vujin 

(Eds.), English Studies Today: Words and Visions: Selected Papers from the Third International 

Conference English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3), pp. 317-333. Novi 

Sad: Faculty of Philosophy.                                                                                               

[M14-5] 
 

(2) Kovačević, P. & Milićev, T. (2018). The nature (s) of syntactic variation: Evidence from the 

Serbian/Croatian dialect continuum. Advances in formal Slavic linguistics 2016, 1, pp. 147-168  

[M13-7]                                                                                                                                                                                                                     

 

(3) Kovačević, P. (2019). Patterns of case and aspect with serbian experiencer verbs: some 

implications for the theory of causation . In V. Lopičić, B. Mišić Ilić (Eds.), Language, 

Literature, Theory, pp. 169–183). Niš: Faculty of Philosophy University of Niš.                    

[M14-5]                                                                                                                                              
 

(4) Marković, M., & Kovačević, P. (2019). Acoustic manifestations of information and 

contrastive focus in Serbian. In S. Gudurić & B. Radić Bojanić (Eds.), Jezici i kulture u vremenu 

i prostoru 1st ed., Vol. VIII, pp. 499–511. Novi Sad: Filozofski fakultet.                                              

[M14-5] 

  

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

(1) Kovačević, P. (2018) Between the First and the Second Serbia: On the political and class 

dimension of hip-hop subculture in Serbia. Sociološki pregled, 52(3), 699-720.                       

[M24-4] 

 

(2) Kovačević, P i. Pupezin, M. (2015) Funkcijske projekcije u srpskom nominalnom 

kompleksu. Zbornik za jezike i književnst 5: 21-31. УДК 81’367.623:811.163.41                                       

[M52-1.5] 

 

(3) Ковачевић, П. (2016) Лажи либерализма у делима Ијана Макјуана. Култура 150: 91-

114. ДОИ 10.5937/kultura1650091K, УДК 821.11109-31                                                              
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[M51-3]                                                
 

(4) Kovačević, P. (2017) Language, art, and the (social) body in modern and postmodern 

aestheticism: A comparison of Wilde and Nabokov. Zbornk radova Filozofskog fakulteta u 

Prištini, 47(3), 19-37.                                                                                                                  

[M51-3] 
 

(5) Kovačević, P., Milićev, T., & Paunović, I. Đ. (2018) The Variation in Non-Finite 

Complements in Serbian: Empirical evidence at an intra-speaker level. Godišnjak Filozofskog 

fakulteta u Novom Sadu 43(1), 437-451.   

[M51-3] 

                                                                                  

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

 

(1) Ковачевић, П. (2011) Детерминаторска фраза у српском језику?. Стуликон, 

Универзитет у Београду, фебруар 2011, Књига сажетака. Београд: Филолошки факултет 

Универзитета у Београду, стр. 106. ISBN 978-86-6153-012-8                                                                                                          

[М34-0.5]                                                                                                                              

 

(2) Kovačević, P. (2014) Uticaj određenosti na distribuciju imenica u srpskom jeziku. 

STULIKON, Univerzitet of Sarajevo, 25-27 April 2014. LINK: 

http://www.dml.rs/index.php/lat/iskustva-lat/konferencije-lat/193-stulikon-2014-

lat?fbclid=IwAR3nPO0EwiCmLYHwd_N8_RvWgWw9wXXCSl0EDkbkTOCnP6HUzJ1q8VRr

RQw 

[М34-0.5] 

                                                                                                                                                    

(3) Коvаčević, P. (2015) Case inflections as theta role signals. The Third International 

Conference on English Studies English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3), 

University of Novi Sad, 21 March 2015, Book of Abstracts, Novi Sad : M&A print.  ISBN: 978-

86-6065-312-5                 

[М34-0.5] 
                                                                                                                                                                                                                              

(4) Kovačević, P. (2016) Serbo-Croatian complementizer DA as an accusative case marker, NS 

LingColl 6, University of Novi Sad, December 27, 2016. LINK: 

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/konferencije/2016/NS%20Ling%20Coll.html                                       

[М34-0.5] 

 

(5) Kovačević, P. and Milićev, T. (2016) The nature(s) of syntactic variation: evidence from the 

Serbian/Croatian dialect continuum, FDSL 2016, Humboldt University, December 2016, Book 

of abstracts, pp. 63-64.                                                                                                                              

[М34-0.5] 

 

(6) Đurić-Paunović, I., Kovačević, P. and Milićev, T. (2017) Non-finite complements in Serbian: 

empirical evidence from translation. English Language and Anglophone Literatures Today 

(ELALT 4), University of Novi Sad, 25 March 2017. Book of Abstracts, p. 21, ISBN: 978-86-

6065-411-5                               

[М34-0.5] 

                                                                                                                                     

(7) Kovačević, P. (2017) On DP, scrambling, case and the clausal structure of Serbo-Croatian. 

RTANJ Linguistics 1, University of Niš and Humboldt University, Berlin. 6-9 July 2017. LINK: 

http://www.dml.rs/index.php/lat/iskustva-lat/konferencije-lat/193-stulikon-2014-lat?fbclid=IwAR3nPO0EwiCmLYHwd_N8_RvWgWw9wXXCSl0EDkbkTOCnP6HUzJ1q8VRrRQw
http://www.dml.rs/index.php/lat/iskustva-lat/konferencije-lat/193-stulikon-2014-lat?fbclid=IwAR3nPO0EwiCmLYHwd_N8_RvWgWw9wXXCSl0EDkbkTOCnP6HUzJ1q8VRrRQw
http://www.dml.rs/index.php/lat/iskustva-lat/konferencije-lat/193-stulikon-2014-lat?fbclid=IwAR3nPO0EwiCmLYHwd_N8_RvWgWw9wXXCSl0EDkbkTOCnP6HUzJ1q8VRrRQw
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/konferencije/2016/NS%20Ling%20Coll.html
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https://sites.google.com/view/rtanj1/program?authuser=0                                                                     

[М34-0.5] 
 

(8) Kovačević, P. (2017) Case, aspect and theta roles with psych verbs in Serbian. NS LingColl 

7, University of Novi Sad, December 27, 2016. LINK: 

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/konferencije/2017/NSLingColl%207%20Program.pdf                         

[М34-0.5] 
 

(9) Kovačević, P. (2018) Case, aspect and the role of SE with Serbian experiencer verbs. RTANJ 

Linguistics 2, Humboldt University, Berlin. 20-23 September 2018. LINK: 

https://sites.google.com/view/rtanj2/                                                                                                   

[М34-0.5] 
 

(10) Đurić-Paunović, I., Kovačević, P. and Milićev, T. (2017) Non-finite complements in 

Serbian: empirical evidence from translation. English Language and Anglophone Literatures 

Today (ELALT 4), University of Novi Sad, 25 March 2017. Book of Abstracts, p. 21, ISBN: 978-

86-6065-411-5                                                                                                                                             

[М34-0.5] 

 

(11) Kovačević, P. (2018). Case patterns with Serbian experiencer verbs. Language, Literature, 

Theory, University of Niš, 27-28 April 2018. Book of Abstracts, pp.53-54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

[M34-0.5] 

 

(12) Marković, M. and Kovačević, P. (2018) Acoustic manifestations of information and 

contrastive focus in Serbian. Languages and Cultures in Time and Space (JIKUVIP 8), 

University of Novi Sad, 17 November 2018. Book of Abstracts, p. 56, ISBN: 978-86-6065-480-

1.                                                                  

[M34-0.5] 
                                                                                                                   

(13) Kovačević, P. (2018) Gaps in the aspectual paradigms of experiencer verbs in Serbian. 

NSLingColl 8, University of Novi Sad, 27 December 2018. Book of Abstracts, pp. 14-15, ISBN: 

978-86-6065-494-8                                                                                                                                          

[M34-0.5] 

 

(14) Kovačević, P. (2019) A corpus-based contrastive study of experiencer verbs in English and 

Serbian: some implications for the structure of VP. English Language and Anglophone 

Literatures Today (ELALT 4),University of Novi Sad, 9 March 2019. Book of Abstracts, p. 36, 

ISBN: 978-86-6065-513-6            

[M34-0.5] 

                                                                                                         

(15) Kovačević, P. (2019) Serbo-Croatian long and short-form adjectives: definitenss inside AP. 

RTANJ Linguistics 3, Humboldt University, Berlin, 4-7 July 2019. LINK: 

https://sites.google.com/view/rtanj/previous-editions/program-2019                                                    

[M34-0.5] 

 

(16) Kovačević, P. (2019) Not all object experiencers are the same: evidence from SE anti-

causatives with Serbian psych verbs. Syntax and Semantics of Internal Arguments. University of 

Bucharest and University of Cologne. 24-25 October, 2019. LINK: http://idsl1.phil-fak.uni-

koeln.de/workshop_internal_arguments.html                                                                                        

[М34-0.5] 

 

https://sites.google.com/view/rtanj1/program?authuser=0
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/konferencije/2017/NSLingColl%207%20Program.pdf
https://sites.google.com/view/rtanj2/
https://sites.google.com/view/rtanj/previous-editions/program-2019
http://idsl1.phil-fak.uni-koeln.de/workshop_internal_arguments.html
http://idsl1.phil-fak.uni-koeln.de/workshop_internal_arguments.html
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(17) Kovačević, P. (2019) NP-internal PP licensing with psych verb nominalizations in Serbian. 

Languages and Cultures in Time and Space (JIKUVIP 9), University of Novi Sad, 16 November 

2019. Book of abstracts p. 46, ISBN: 978-86-6065-553-2.                                                                                             

[М34-0.5] 

 

 

(18) Varga, M., Kovačević, P. and Molnar, D. (2019) Establishing the criteria for building 

comparable corpora in cross-cultural research on graduates’ academic writing. Languages and 

Cultures in Time and Space (JIKUVIP 9), University of Novi Sad, 16 November 2019. Book of 

abstracts p. 88, ISBN: 978-86-6065-553-2.                                                                                                                                                  

[М34-0.5] 

 

(19) Kovačević, P. & T. Milićev (2016) Granice političko-ideološke intervencije u jeziku 

pojedinca. Okrugli sto "Jezična politika svakodnevice". Institut za etnologiju i folkloristiku, 

Zagreb. 14. maj 2016. 

[M62-1] 

 

 

б) усмена саопштења: 

 

Kovačević, P. & Pupezin, M. (2011) Functional projections within the Serbian nominal complex. 

NS LingColl, University of Novi Sad, December 27, 2011. 

 

Kovačević, P. (2012) Extraction of nominative-marked elements from embedded clauses in 

Serbian. NS LingColl, University of Novi Sad, December 27, 2012. 

 

Kovačević, P. (2013) Ekstrakcija argumenata u noninativu iz zavisnih rečenica u srpskom jeziku. 

STULIKON, Univerzitet u Zagrebu, maj 2013. 

 

Kovačević, P. (2013) Towards and analysis of the nominal domain in Serbian. NS LingColl 3, 

University of Novi Sad, December 27, 2013. 

 

Kovačević, P. (2014) A very minimal syntax: on the relationship of DP, scrambling and case. NS 

LingColl 4, University of Novi Sad, December 27, 2014. 

 

Kovačević, P. (2015) Why is there a link between articles, case and word order freedom? 

Regional Linguistic Meeting in Novi Sad, University of Novi Sad, February 2015. 

 

Kovačević, P. (2015) Why and how do we look at variation from a generative perspective? NS 

LingColl 5, University of Novi Sad, December 27, 2015. 

 

Kovačević, P. (2016) Uticaj reda reči na artikulaciju fokusa u srpskom. LEPovanje, Univerzitet u 

Novom Sadu i Univerzitet u Beogradu, jun 2016. 

 

Kovačević, P. (2016) Laži liberalizma u delima Ijana Makjuana. Susret kultura, Univerzitet u 

Novom Sadu, decembar 2016. 

 

 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 
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Kovačević, P. (2017). Acoustic and Syntactic Correlates of Prosodic Stress in Serbian: A 

Production Study. Proceeding of the Conference Digital Processing of Speech and Images 

(DOGS), (pp. 17-21). Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, ISBN: 978-86-7892-993-9.                                                                                                                      

[M63-1] 

 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

чланци: 8 

саопштења: 19 

 

9. Индекс компетентности:  

 

 М13 М14 М24 М34 М51 М52 M62 М63 укупно 

број бодова  

по 

публикацији 

7 5 4 0.5 3 1.5 1 1  

број 

публикација 

1 3 1 18 3 1 1 1 30 

број бодова 7 15 4 90 9 1.5 1 1 47.5 
 

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              
            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Језичка политика свакодневице. Скуп у организацији Одсека за англистику 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 22. мај 2015. године 

(организатор скупа у сарадњи са др Тањом Милићев) 

 

 Regional Linguistic Meeting Novi Sad. Скуп у организацији Одсека за англистику 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 21. фебруар 2015. године 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

На основу приложене документације, Комисија је установила да је кандидат МА Предраг 

Ковачевић, студент треће године докторских студија, већ остварио значајне стручне и 

научне резултате на пољу лингвистике и показао изузетан дар за педагошки рад током 

првог изборног периода у звању асистента на Одсеку за англистику Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду. Предраг Ковачевић истицао се као један од 

најбољих студената Одсека за англистику, како на основним студијама, тако и на 

студијама другог степена. Поред изузетно високог просека оцена и бројних награда, о 

академској изузетности Предрага Ковачевића сведочи и то да се активним истраживањем 

у области теоријске лингвистике бави још од друге године основних студија,  као и 

чињеница да је већ у мастерском раду успео да понуди потпуно нове теоријске поставке у 

анализи синтаксичког феномена слободног реда речи, и исти одбранио са одличном 

оценом међу првима у својој генерацији. Кандидат је успешно положио 13 од 16 испита на 

докторским студијама, са просечном оценом 10,00, а приводи крају израду докторске 

дисертације. Научни рад Предрага Ковачевића је импресиван, не само по питању 

оригиналности предложених анализа, већ и по опсегу тема које обрађује. Објавио је 

радове у престижним публикацијама, те је остварио индекс компетентности 47,5. У својим 

радовима кандидат се бави синтаксичком теоријом, интерфејсом синтаксе и семантике, 

примарно на емпиријским подацима из енглеског и српског језика, али је исто тако 

остварио значајне истраживачке резултате у области фонологије, интерфејса фонологије и 

синтаксе, као и других хуманистичких наука (два рада категорије М51 из књижевности и 
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социологије), што јасно сведочи о интелектуалној радозналости кандидата, аналитичности 

и креативности. Учешће на реноминаринм међународним научним скуповима, 

превасходно из области теоријске лингвистике, јасно показује да је квалитет рада 

кандидата препознат од стране шире лингвистичке заједнице. Од 2015. године Предраг 

Ковачевић је укључен у пројекат који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, под називом Језици и културе у времену и 

простору (руководилац пројекта проф. др Снежана Гудурић, Филозофски факултет у 

Новом Саду, Пројекат број 178002). Све ове чињенице указују на то да кандидат поседује 

изузетан потенцијал за научно-истраживачки рад. Такође, Предраг Ковачевић је похађао 

две међународне школе из генеративне граматике (Eastern Generative Grammar (EGG) 

Summer School, 2017. и 2018. године) и међународну школу из психолингвистике и 

неуролингвистике (International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and 

Clinical Linguistics, Универзитет у Новом Саду), као и стручне семинаре и радионице у 

земљи и свету (од којих издвајамо Syntax and Semantics of the Nominal Domain: Workshop, 

„Гете“ Универзитет, Франкфурт, Немачка) , што показује изузетну посвећеност кандидата 

професионалном развоју и усавршавању. Током рада у звању асистента на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду, Предраг Ковачевић се истицао и својим радом у 

настави, при чему је успешно водио часове вежби на курсевима Енглески језик – предмет 

по избору на Филозофском факултету у Новом Саду (све студијске групе) и на курсевима 

Енглески језик 7 и 8 и Теоријска граматика 1 и 2 на студијској групи за Енглески језик и 

књижевност. На овим курсевима студенти су његов рад веома високо вредновали, 

оценивши га просечном оценом 4,80. Предраг Ковачевић је такође био члан комисија за 

одбрану две мастерске тезе на Одсеку за англистику Филозофског факултета. Поред 

научног и педагошког рада, Предраг Ковачевић учествовао је и у другим активностима 

Одсека за англистику на Филозофском факултету у Новом Саду. Посебно треба нагласити 

његово активно учешће у организацији бројних лингвистичких семинара, радионица и 

конференције истраживачке групе NSLing (NSLing Colloquium 6, 7, 8, NSLing Regional 

Colloquium), међународне школе и радионице из психолингвистике,  неуролингвистике и 

клиничке лингвистике (International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and 

Clinical Linguistics/Serbia и Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research), 

као и међународне конференције English Language and Anglophone Literatures Today 

(ELALT 5), у својству секретара конференције. Активно је учествовао у бројним 

активностима популаризације науке на Фестивалима науке од 2013. до 2019. године (као 

аутор, ко-аутор и демонстратор радионица), на манифестацији Ноћ истраживача 2013. и 

Ноћ истраживача, програм Кафа са истраживачима 2014. године, у својству представника 

лингвистичке науке, и као редовни гост предавач за област теоријске синтаксе у 

истраживачкој станици Петница од 2015. до 2019. године.  

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

18. Име, име једног родитеља и презиме: 

 

Eма (З.) Балинт 

 

Напомена: Будући да је кандидаткиња приложила образац пријаве за избор у звање 

наставника универзитета, постоји податак само о средњем слову имена, а не име 

једног родитеља 

 

19. Звање: 

 

мастер филолог (англиста) 



 14 

 

20. Датум и место рођења: 

14. 05. 1990, Сента, Република Србија 

 

21. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

 

Професор енглеског језика у Гимназији за талентоване ученике Деже Костолањи, 

Суботица 

Главни уредник за рецензирање књига у часопису Americana E-Journal of American 

Studies in Hungary 

 

22. Година уписа и завршетка основних студија: 

 

2009, 2012. 

 

23. Студијска група, факултет и универзитет: 

 

Англистика и американистика, Филолошки факултет, Универзитет у Сегедину 

 

24. Успех на студијама: 

 

„одличан“  

Напомена: кандидаткиња није доставила прецизније податке у обрасцу пријаве, 

нити у било ком другом облику 

 

25. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

- 

Напомена: Будући да је кандидаткиња предала попуњен образац пријаве за избор у 

наставника универзитета, ови подаци не постоје 

 

26. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

Завршни рад: The Representation of Women in Walt Disney's Productions in the Studio Era 

 

Напомена: не постоји подаци о оцени дипломског рада 

 

27. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија:  

 

Мастер студије: 2012–2014. 

 

28. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

 

Американистика, Филолошки факултет Универзитета у Сегедину 

Успех: „одличан“  

Напомена: кандидаткиња није доставила прецизније податке о успеху у обрасцу 

пријаве, нити у било ком другом облику 
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29. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

 

Novels Strike Back: Adaptation from Motion Pictures into Novels 

 

30. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

прва верзија дисертације предата 19. фебруара 2019; кандидаткиља је добила 

дозволу да исправљену верзију дисертације преда најкасније до 21. јуна 2020.  

 

Напомена: ово су једини подаци о пријави и одбрани докторске дисертације, 

приложени у облику потврде издате од стране „Научног докторског већа“ Универзитета 

у Сегедину, коју је потписао проф. др Јожеф Пал 

 

31. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 

и назив докторских студија: 

 

година уписа: 2014; назив докторских студија: Енглескa и америчкa књижевност и 

културa (Eнглескe теоријe књижевности); просечна оцена током студирања: не 

постоје подаци 

 

32. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

Универзитет у Кросну, Пољска: Migration and Narration LLP Erasmus Intensive Program, 

2012. 

 

 

33. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

 

енглески језик (чита, пише, говори) 

мађарски језик (чита, пише, говори) 

 

34. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

 

Енглеска књижевност, Савремене енглеске теорије књижевности и адаптације 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

2 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

2015-   Професор енглеског језика у Гимназији за талентоване ученике Деже 

Костолањи, Суботица 

2015-     Главни уредник за рецензирање књига у часопису Americana E-Journal of 

American Studies in Hungary 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

English Society for the Study of English (ESSE) 
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Hungarian Society for the Study of English (HUSSE) 

International Research Society for Children's Literature 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

4. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

 

5. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 

 

6. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

Као студент докторских студија, са доц. др  Anna Kérchy учествовала је у реализацији 

курса Who is Afraid of the Big Bad Wolf? Fairy Tales for Adults (6  предавања, од укупно 14) 

на студијском програму Англистика, Универзитета у Сегедину, 2017. године. По наводима 

у приложеној документацији (опис курса), настава на овом предмету изводила се једном 

недељно у трајању од два сата, током летњег семестра 2017. године.  

 

Напомена: кандидаткиња у пријави не наводи формално ангажовање у настави на 

наведеном факултету, било у звању асистента или неком другом; међутим, комисија ће у 

анализи уважити ову активност као педагошко искуство кандидата. 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

5. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

6. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

7. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

8. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

Стипендија Mађарског Министарства за људске ресурсе и Института Балинта Балашиа за 

мастер студије  2012-2014. 

Стипендија Mађарског Министарства за људске ресурсе и Института Балинта Балашиа за 

докторске студије 2014-2017. 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

ђ) Остало 

 

 

 

10. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 
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11. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач):       

 

(1) Bálint, Emma (2016). Novelization as Image X Text". In: Győri, Zsolt and Gabriella Moise 

ed. Travelling around Cultures. Collected Essays on Literature and Art. Newcastle upon 

Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, pp. 245-258. 

[M14-5] 

 

(2) Bálint, Emma (2018). The Representation of Women in Walt Disney's Productions in the 

Studio Era [Reprint]. In Trudeau, Lawrence J. ed. Children's Literature Review. Reviews, 

Cricisim, and Commentary on Books for Children and Young People, Volume 223. Columbia, 

SC, USA: Layman Poupard Publishing, pp. 151-162. 

[M14-5] 

 

(3) Bálint, Emma (2018). Who's Afraid of Red Riding Hood? Little Red Riding Hood as Fille 

Fatale in Hard Candy (2006). In: Gyuris, Kata et al. ed. Turning the Page: Gendered Identities 

in Contemporary Literary and Visual Culture. Budpaest, Hungary: L'Harmattan, pp. 53-69. 

[M14-5] 

 

12. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

13. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

 

(1) Bálint, Emma (2013). The Representation of Women in Walt Disney's Productions in the 

Studio Era. AMERICANA E-Journal of American Studies in Hungary, Vol. IX., No. 2., Fall 

2013. Available at:http://americanaejournal.hu/vol9no2/balint. 

[M52-1.5] 

 

(2) Bálint, Emma (2014). Animated Noir: Investigating the Walt Disney Female Characters of 

the 1940s and 1950s. AMERICANA E-Journal of American Studies in Hungary, Vol. X., No. 1., 

Spring 2014. Available at: http://americanaejournal.hu/vol10no1/balint. 

[M52-1.5] 

 

(3) Bálint, Emma (2014). Novels Strike Back: Adaptation from Motion Pictures into Novels. 

AMERICANA E-Journal of American Studies in Hungary, Vol X., No. 2., Fall 2014. Available 

at: http://americanaejournal.hu/vol10no2/balint. 

[M52-1.5] 

 

(4) Bálint, Emma (2014). Review of Hungarian-American Ties. AMERICANA E-Journal of 

American Studies in Hungary, Vol X., No. 2., Fall 2014. Available at: 

http://americanaejournal.hu/vol10no2/balint-rev. 

[M57-0.3] 

 

(5) Bálint, Emma (2016). Review of Merry Murderers by Zsófia Anna Tóth. AMERICANA E-

Journal of American Studies in Hungary, Vol XII, no. 2., Fall 2016. Available at: 

http://americanaejournal.hu/vol12no2/balint-rev 

http://americanaejournal.hu/vol10no2/balint


 18 

[M57-0.3] 

 

(6) Bálint, Emma (2017). Shifting Perspectives in Adaptations. Review of Literature, Film, and 

Their Hideous Progeny: Adaptation and ElasTEXTity by Julie Grossman. HJEAS Hungarian 

Journal of English and American Studies, 23.2, Fall 2017, pp. 429-432. 

[M57-0.3] 

 

(7) Bálint, Emma (2014) A mesék gyógyító varázsa. (Boldizsár Ildikó: Meseterápia [2013]. 

Könyvszemle). In: TNTeF 4. 1., pp. 187-191. Available at: 

http://tntefjournal.hu/vol4/iss1/balint.pdf. 

[M57-0.3] 

 

(8) Bálint, Emma (2014). Mostoha meseadaptációk a huszonegyedik században. In: Apertúra 

Magazin, 2014. 06. 19. Available at: http://magazin.apertura.hu/konyvszemle/mostoha-

meseadaptaciok-a-huszonegyedik-szazadban/5584/. 

[M57-0.3] 

 

(9) Review editor for Americana E-Journal of American Studies in Hungary (2015-1019). 

Editorial team: http://americanaejournal.hu/editors. 

[M55-1] 

 

 

14. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

Bálint, Emma (2018). Filmből regényt - A filmregényesítés múltja, jelene és jövője. In Híd, 2018 

septembar, pp. 59-67. Available at: http://www.hid.rs/hid/2018/hid-2018-szeptember.pdf. 

[M53-1] 

 

 

 

15. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

(1) Bálint, Emma (2015). "Novelization as Image X Text”. 12th Biennial Conference of the 

Hungarian Society for the Study of English (HUSSE), January 29-31, 2015, Debrecen University, 

Debrecen, Hungary. In: Abstracts,  Debrecen University, Debrecen, Hungary, p. 7. Available at: 

http://husse2015.ieas.unideb.hu/app/frontend/assets/abstracts.pdf. 

[M34-0.5] 

 

(2) Bálint, Emma (2015). "Wonderlands Down the Rabbit Hole". Play/Perform/Participate, ISIS 

Conference #2. April 16-18, 2015, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands. In: Conference 

Guide, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, p. 39. 

[M34-0.5] 

 

(3) Bálint, Emma (2015). "Who's Afraid of Red Riding Hood?" Gendered Identities in 

Contemporary Literary and Visual Culture Conference, June 5-6, 2015, Eötvös Lóránd 

University, Budapest, Hungary. In: Book of Abstracts, Eötvös Lóránd University, Budapest, 

Hungary, p. 5. Available at: 

https://drive.google.com/file/d/0BwLMTB91M5w0WVBYc0lKT0k1NU0/view. 

[M34-0.5] 

 

http://americanaejournal.hu/editors
http://husse2015.ieas.unideb.hu/app/frontend/assets/abstracts.pdf
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(4) Bálint, Emma (2016). "Digitalizing Red Riding Hood". The Child and the Book International 

Conference, May 19-21, 2016, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland. In: Abstracts, 

University of Wroclaw, Wroclaw, Poland, p. 17-18. 

[M34-0.5] 

 

(5) Bálint, Emma (2016). "Contemporary Adaptations of Little Red Riding Hood". 13th ESSE 

Conference, Doctoral Session, August 22-26, 2016, National University of Ireland, Galway, 

Ireland. In: Conference Abstracts, National University of Ireland, Galway, Ireland, p. 56. 

[M34-0.5] 

 

(6) Bálint, Emma (2017). "Literary Adaptations of 'Little Red Riding Hood'". English Language 

and Anglophone Literature Today (ELALT) 4, 25 March, 2017, Faculty of Philosophy, Novi Sad, 

Serbia. In: Abstracts, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia, p. 13. 

[M34-0.5] 

 

(7) Bálint, Emma (2017). "What Big Ears/Eyes/Teeth You Have: Representations of the Wolf in 

Short Animated Adaptations of 'Little Red Riding Hood'". 13th Biennial Conference of the 

Hungarian Society for the Study of English (HUSSE), January 26-28, 2017, Eszterházy Károly 

University, Eger, Hungary. In: Abstracts, Eszterházy Károly University, Eger, Hungary, p. 62. 

Available at: http://anglisztika.uni-eger.hu/public/uploads/abstracts-husse2017-01-

25_5888c0b36b675.pdf. 

[M34-0.5] 

 

(8) Bálint, Emma (2019). "[It] came from the woods (as most strange things do). Exploring the 

Gruesome Stories and Landscapes of Emily Carroll's Through the Woods." 14th Biennial 

Conference of the Hungarian Society for the Study of English (HUSSE), January 13-February 2, 

2019, University of Pannonia, Veszprém, Hungary. In: Abstracts, University of Pannonia, 

Veszprém, Hungary, pp. 24-25. Available at: https://husse2019.uni-pannon.hu/images/docman-

files/HUSSE_booklet_final_print_Cover-compressed_revised.pdf. 

[M34-0.5] 

 

16. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

 

17. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

чланци: 12 

саопштења: 8 

 

18. Индекс компетентности:  

 

 М14 М52 М53 М55 М57 М34 укупно 

број бодова  

по публикацији 

5 1.5 1 1 0.3 0.5  

број публикација 3 3 1 1 5 8 21 

број бодова 15 4.5 1 1 1.5 4 27 
 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

http://anglisztika.uni-eger.hu/public/uploads/abstracts-husse2017-01-25_5888c0b36b675.pdf
http://anglisztika.uni-eger.hu/public/uploads/abstracts-husse2017-01-25_5888c0b36b675.pdf
https://husse2019.uni-pannon.hu/images/docman-files/HUSSE_booklet_final_print_Cover-compressed_revised.pdf
https://husse2019.uni-pannon.hu/images/docman-files/HUSSE_booklet_final_print_Cover-compressed_revised.pdf
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

 

1. Волонтерски рад 

конференција Discovering the Americas: Fifth Manitoba-Szeged Partnership Colloquium  

 

2. Учешће у раду органа и тела факултета и универзитета 

докторски заступник у већу енглеско-америчког института, Универзитет у Сегедину, 

2014-2017. 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидаткинња МА Ема Балинт, завршила је основне студије на студијској групи 

Англистика и американистика на Филолошком факултету Универзитета у Сегедину, са 

просечном оценом „одличан“. На истом факултету завршила је и  мастер студије на групи 

Наука о језику, са просечном оценом „одличан“, одбранивши мастер рад под насловом 

Novels Strike Back: Adaptation from Motion Pictures into Novels.  Тренутно приводи крају 

докторске студије на програму Енглескa и америчкa књижевност и културa Филолошког 

факултета у Сегедину, и планира предају и одбарну докторске дисертација под радним 

насловом  Red Riding Hood Across Media: Transmedia Storyworlds in Contemporary 

Adaptations of Little Red Riding Hood најкасније до јуна 2020. године. Будући да у обрасцу 

пријаве који је кандидаткиња приложила (за избор наставника универзитета), као и у 

пратећој документацији, не постоје прецизнији подаци на основу којих се може 

анализирати успех на основним студијама и студијама другог степена, комисија је у 

могућности само да наведе податке којима располаже. 

Педагошко искуство стекла је као професор енглеског језика у Гимназији за талентоване 

ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, где је запослена од 2015. године.  Кандидаткиња 

такође наводи да је као студент докторских студија, са доц. др  Anna Kérchy учествовала у 

реализацији курса Who is Afraid of the Big Bad Wolf? Fairy Tales for Adults (6  предавања, 

од укупно 14) на студијском програму Англистика, Универзитета у Сегедину, у летњем 

семестру 2017. године (навод документован описом курса, који поред садржаја предмета, 

даје и прецизне информације о месту и времену извођења наставе). 

Ема Балинт  бави се и научним радом, превасходно из теорије књижевности, родних 

студија и студија културе, а активно је укључена и у издавачку делатност, као главни 

уредник за приказе књига у електронском часопису Americana E-Journal of American 

Studies in Hungary, при чему је остварила индекс компетентности 27. Поред бројних 

критичких приказа књига, које је објавила како у часопису који уређује, тако и другде, 

Ема Балинт објавила је и неколико значајних радова у којима истражује везе између 

књижевности (фантастика, бајке) и визуелне културе (анимација, филм), питање 

трансмедијалности, као начин приказа  женских ликова (Црвенкапа, Алиса у земљи чуда, 

Дизнијеве јунакиње)  у текстуалној и визуелној култури. Рад о женским ликовима у 

Дизнијевим филмовима из 40-их и 50-их, настао на основу дипломског рада, који се прво 

појавио у истакнутом националном часопису (М52), поново је објављен као поглавље у 

тематског зборнику, док је други рад из истог часописа критички приказан у монографији 

категорије М14.  Научне критике и прикази књига такође обрађују интеркултуралне везе, 

начине представљања женских ликова у књижевности и филму и савремено разумевање и 

адаптацију бајки. Кандидаткиња је представила резултате свог истраживања на осам 

међународних конференција. 

Ема Балинт, наводи учешће у раду „Већу енглеско-америчког института“ у функцији 

„докторског заступника“, као и асистирање/волонтирање на конференцији Fifth Manitoba-

Szeged Partnership Colloquium at the University of Szeged, 1-3 October, 2015.  
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На нивоу основних студија, кандидаткиња има специјализацију из Основа превођења и 

тумачења. Учествовала је у програму размене Migration and Narration LLP Erasmus 

Intensive Program на Универзитету у Кракову, Пољска. Говори, чита и пише мађарски и 

енглески језик.  

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

Увидом у приложену документацију, Комисија констатује да оба кандидата, МА Предраг 

Ковачевић и МА Ема Балинт, испуњавају све суштинске и формалне услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Англистика на Филозофском факултету 

Универзитета у Новом Саду.  

 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Имајући у виду наведено, Комисија даје предност кандидату МА Предрагу Ковачевићу, из 

следећих разлога: 

- Виши индекс компетентноси у научној продукцији; 

- Искуство у настави на универзитетском нивоу и веома високе оцене на 

студентским евалуацијама; 

- Богата професионална каријера (студијски боравци у иностранству, научно 

усавршавање ван земље) 

- Изузетно ангажовање на промовисању науке (рад у Петници, на Фестивалу науке, 

Ноћи истраживача) и активно учествовање у раду Одсека за англистику 

(организација истраживачких семинара, радионица, конференција). 

Комисија стога предлаже Изборном већу Филозофског факултета да се Предраг 

Ковачевић изабере у звање асистента за ужу научну област Англистика на Филозофском 

факултету Унивезитета у Новом Саду. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

У Новом Саду, 18. јануара 2019. 

________________________ 

Доц. др Татјана Милићев 

 

________________________ 

Проф. др Маја Марковић 

 

________________________ 

Доц. др Наташа Милићевић 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 


