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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дана 4.10.2019. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

Кандидат: Др Каролина Лендак-Кабок 

 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана 13.9.2019.  

именовало је Комисију у саставу: 

1. Проф. др Жолт Лазар, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски 

факултет, Нови Сад 

2. Доц. др Ана Пајванчић – Цизељ, доцеткинња за ужу научну област Социологија, Филозофски 

факултет, Нови Сад 

3. Др Адриана Захаријевић, виша научна сарадница за ужу научну област Студије рода и 

политике, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд 

Кандидат: 

Др Каролина Лендак-Кабок 

II БИОГРАСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

Каролина Лендaк-Кабoк рођена је 1986. године у Новом Саду. Основно и средње образовање 

(Гимназија „Светозар Марковић“) завршила је у Новом Саду, на матерњем мађарском језику. 

Основне (2010) и мастер студије (2012) завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом 

Саду. Правосудни испит положила је 2012. године, а 2013. године изабрана је за судског 

преводиоца за мађарски језик. У периоду од септембра 2018. године до јуна 2019. године 

учествовала је у Програму подршке за последипломце - докторанте (Doctoral Support Program – 

DSP), на Департману за родне студије, Централноевропског универзитета у Будимпешти, Р. 

Мађарска. Докторску дисертацију је одбранила 23. јула 2019. године на Центру за родне студије, 

Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања 

(АЦИМСИ) Универзитета у Новом Саду. Наслов доктората је Status of women form national 

minorities in the Serbian higher education system – Focus on women from the Hungarian national 

minority (Положај жена из националних заједница у систему високог образовања Србије – осврт на 

жене из мађарске националне заједнице). Докторат је писан и одбрањен на енглеском језику. 

Учествовала је у COST акцији Gender in Sciene, Technology, Engineering and Environment  

(GenderSTE), у оквиру које је организовала и тренинг школу са више од 40 полазника под називом 

„Род у истраживању“, као и у пројектима Хоризон 2020 на Универзитету у Новом Саду. Тренутно 

је чланица COST акције European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and 

Humanities (ENRESSH), која се бави евалуацијом у друштвеним и хуманистичким наукама. Била је 

гостујућа истраживачица на Централноевропском универзитету у Будимпешти (ЦЕУ) 2015. 

године, на Универзитету у Сиднеју 2016. године, на Универзитету у Источном Паризу (Université 

Paris-Est Créteil) 2018. и Универзитету у Лозани (Швајцарска), такође 2018. године. Марта 2019. 

године одржала је предавање на Универзитету у Кјоту (Јапан) са насловом Intersections of gender, 
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class and ethnicity in the Serbian higher education system (Интерсекција рода, класе и етницитета у 

систему високог образовања Србије).  

Учествовала је на међународним конференцијама из области рода и високог образовања, рода у 

образовању и мањинских језика у Бечу, Лондону, Даблину, Валенсији и Београду. Редовно 

учествује на националним и регионалним конференцијама. Чланица је организационог одбора 

конференције Скуп мађарских научника у Војводини (Суботица) од 2018. године. За научне 

радове, односно за потребе докторске дисертације је спровела више од 50 полу-структурираних 

интервјуа, које је кодирала и анализирала у софтверском пакету Atlas.ti. Кандидаткиња је спровела 

и истраживање помоћу упитника (2.192 испитаника) у 16 општина у Војводини, те 27 средњих 

школа са матурантима, које је обрадила у софтверском пакету за статистичку (квантитативну) 

обраду SPSS. Завршила је курс и поседује сертификат за SPSS. Такође поседује Европски 

сертификат European Computer Driving Licence (ECDL) за рад на рачунарима.  

У новембру 2017. године додељена јој је награда Кристална кугла, за изванредни научни допринос 

на пољу друштвених наука и за успешна учешћа на Војвођанским мађарским научним 

конференцијама студената (ВМНКС) од стране кураторијума ВМНКС. 

Течно говори мађарски, спрски и енглески (сертификат Certificate of Advanced English (CAE) – Ц1 

(високи) ниво). Влада и са немачким језиком и поседује сертификат за Б1 ниво. 

Удата је и мајка троје малолетне деце. 

III НАУЧНИ РАДОВИ КАНДИДАТА ( комплетна библиографија кандидата са рефернцама 

разврстаним према категоријама научног рада уз јасну назнаку периода за који се кандидат 

оцењује). 

Пошто се кандидат први пут бира у научно звање, оцењује се целокупна научна продукција. У 

овом случају то подразумева период од 2012. године до 2019. године. 

Књиге, монографије и поглавља: 

Lendák-Kabók, K. (2019), Etnicitet i rod: (ne)vidljive predrasude u akademskoj zajednici u Srbiji, In: 

Vujadinović, D. & Antonijević, Z. (ur.). Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: koncepti, prakse i 

izazovi. Akademska knjiga Novi Sad – pred objavljivanje. M45  

Lendák-Kabók, K. (2019),  (ur.) Üvegplafon? Vajdasági magyar (értelmiségi) nők perspektívái, knjiga 

eseja, Forum, Újvidék  - pred objavljivanje. М49 

Csányi, E., Lendák-Kabók, K., Novák, A., Grabovac, B. & Lendák, I. (2019) (ured), Szabadság és 

tudomány, Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó, Knjiga apstrakata, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács – 

Akademski savet vojvođanskih Mađara (ASVM). M66 

Lendák-Kabók, K. (2018), Ethnic minority women in decision-making positions in Serbian Academia – 

Illusion or reality? In: Gadpaille, M., Kondrič Horvat, V. & Kennedy, V. (eds.) Engendering Difference: 

Sexism, Power and Politics, Cambridge Scholars Publishing, pp. 101-121. M14 

Grabovac, B., Novák, A. & Lendák-Kabók, K. (2018) (ured), Közösség- Kutatás – Kihívás, Vajdasági 

Magyar Tudóstalálkozó, Rezümékötet, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács. M66 

Lendák-Kabók, K. & Lendák, I. (2017), Language barrier faced by Hungarian women students and 

teaching staff in the higher education system in Serbia, In: Filipović, J. & Vučo, J. (eds.) Minority 

languages in education and language learning: Challenges and new perspectives,  Faculty of Philology, 

University of Belgrade, pp 281-295. M14 

Lendák-Kabók, K.  – gostujuća urednica Létünk 2016/4 – Perspektiva – Blok rodnih studija. M48 
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Објављени радови у часописима: 

Lendák – Kabók, K. & Popov, S. (2019), Rodne razlike pri izboru studija maturanata mađarske, slovačke 

i rumunske nacionalne manjine u Srbiji, Časopis Sociologija, 01/2019; 61(1), pp.75-86. М24 

Lendák-Kabók, K. (2018), Visoke akademske pozicije u Srbiji: mogućnosti za pripadnice nacionalnih 

zajednica?, Sociologija, Vol. LX, No 1, pp: 330-346. М24  

Lendák-Kabók, K. (2013), Žene u parlamentima u Republici Srbiji, Temida, br. 2, godina 16., pp 133-

147. М51 

LLendák-Kabók, K. (2017), Uticaj jezičke barijere na uspeh žena iz mađarske nacionalne zajednice u 

sistemu visokog obrazovanja Srbije, Temida br. 1, godina 2017, pp. 77-94. М51 

Lendák-Kabók, K. (2016), Genderkutatások – Bevezető, Létünk XLVI. 2016/4, Forum, Novi Sad, Serbia, 

pp. 53-56. М52 

Lendák-Kabók, K. (2016), Az interszekcionalitás vajdasági vonatkozásai, Létünk XLVI. 2016/4, Forum, 

Novi Sad, Serbia, pp. 73-88. М52 

Lendák-Kabók, K. (2016), A vajdasági magyar diákok gender szempontú továbbtanulási szándékai, 

Létünk, 2016/1., Forum, Novi Sad, Serbia, pp. 55-69. М52 

Lendák-Kabók, K. (2015), Studentkinje iz Mađarske nacionalne zajednice u sistemu visokog obrazovanja 

u Srbiji: rodna perspektiva, Megatrend Revija,1/2015, pp. 139-156. М51 

Lendák-Kabók, K. (2015), EU-tagság az esélyegyenlőség tükrében, Létünk, XLV. Évfolyam, különszám, 

Forum, Novi Sad, pp. 77-91. М52 

Lendák-Kabók, K. (2015), A magyar nők sikerének útja a szerbiai felsőoktatásban, TNTeF online 

folyóirat, 5.évfolyam, 1.szám, pp. 38-54. М53 

Lendák-Kabók, K. (2015), Visoko obrazovanje u Srbiji: rodna perspektiva, „Zbornik VŠSSOV u 

Kikindi“, br 2/2014, pp. 143-155. М53 

Lendák-Kabók, K. (2015), Pető Andrea, Konzervatív politika az útkereszteződés előtt: a társadalmi 

nemek újrafogalmazása, Újvidéki Egyetemen tartott előadása nyomán, Újvidék, 2014. október 31-én, 

előadás referátum, Létünk, XLV year, issue 2015/1, Forum könyvikadó, Újvidék, pp.194-196. М52 

Kabók, J. & Lendák-Kabók, K. (2012), Finansiranje osnovnog obrazovanja u Republici Srbiji sa aspekta 

smanjenja broja učenika, Zbornik VŠSSOV u Kikindi, VII, 2,pp. 169-180. M53 

Szakállas, Zs. & Lendák-Kabók, K. (2011), Neki uvodni aspekti ekonomske analize prava, Škola biznisa, 

2 (20), pp.109-122. M53 

Публикације у зборницима радова: 

Lendák-Kabók, K. (2016), Magyar nők helyezete Szerbia felsőoktatási rendszerében, Intelligens háló 

2016, Edutus Főiskola, Tatabánya, pp. 63-69. M63 

Lendák-Kabók, K. (2014), Magyar egyetemi hallgatónők Vajdaságban – az Újvidéki Egyetem 

tudományterületeinek társadalmi nemek szempontú helyzetképe, Régió és kultúra, Újvidéki Egyetem, 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, pp. 136-147. M63 

 Објаљени апстракти: 

Lendák-Kabók, K. (2019), A nyelv, mint a társadalmi egyenlő(tlen)ség performatív metaforája: 

metszetelméleti szempont, Nyelv – Ideológia – Média 15. konferencia, Segedin, 4-5 oktobar, Mađarska, 

Knjiga apstrakata, pp: 19-20. M64  

Vanholsbeeck, M., Šinkūnienė, J., Lendák – Kabók, K. & Gekić, H. (2019), Information ecosystems in 
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early academic career building: how do researchers in the social sciences and humanities learn the tricks 

of the trade?, Research Evaluation in the social sciences and humanties 2019, UPV, Valencia, 19-20, 

septembar, Španija. M34 

Vanholsbeeck, M., Lendák-Kabók, K. & Dewaele, A. (2019), Diversity in impact conceptualization and 

engagement: accounting for social, epistemic and local contexts within the social sciences and 

humanities,  Research Evaluation in the social sciences and humanties 2019, UPV, Valencia, 19-20. 

septembar, Španija. M34 

Lendák – Kabók, K., Vanholsbeeck, M. & Dewaele, A. (2019), Does impact have gender?  Gendered 

definitions and framings of impact in social sciences and humanities, Research Evaluation in the social 

sciences and humanties 2019, UPV, Valencia, 19-20, septembar, Španija. M34 

Ochsner, M.,  Lendák-Kabók, K. & Šinkūnienė, J. (2019) Early Career Investigators’ Views on 

Evaluation, Research Evaluation in the social sciences and humanties 2019, UPV, Valencia, 19-20, 

septembar., Španija M34 

Lendák-Kabók, K., Mignot-Gérard, S., & Vanholsbeek, M., (2019), How scholars imagine their careers in 

a neoliberal work context? A gender perspective., Society for Advancement of Socio – Economics 

(SASE), 27-29 June, The New School - New York City, USA. M34 

Lendák-Kabók, K. (2019), Törjön szét az üvegfal vagy mégsem? Szabadság és Tudomány, 10. VMT 

2019 Konferenica, 13. april, Subotica, Knjiga apstrakata, pp. 48. M64 

Lendák-Kabók, K. & Mignot – Gérard, S. (2018), Geopolitika és a társadalmi nem: fiatal kutatók 

narratívái Európában, 14. Nyelv, ideológia, média konferencia, 2018. szeptember 21-22., Segedin Knjiga 

apstrakata, pp. 20-21. M64 

Lendák-Kabók, K. & Mignot-Gérard, S. (2018), Engendering East and West: narratives of early career 

investigators across Europe, 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 20th – 

22nd August 2018, Trinity College, Dublin, Knjiga apstrakata, pp. 39. M34 

Lendák-Kabók, K. (2018), A posztkoloniális Másság változatai: a vajdasági magyar nők, Közösség - 

Kutatás – Kihívás, VMAT 2018 Konferencija, 14. april, Subotica. M64 

Lendák-Kabók, K. & Bakoš, P. (2018), Feminizam, etnicitet i rod: prepleteni identitet u Vojvodini, Neko 

je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji dana, Univerzitet u Beogradu, Insitut za filozofiju i 

društvenu teoriju, 8-11. februar, Beograd, Knjiga apstrakata, pp. 46. M64 

Lendák – Kabók, K. (2017), A család, az akadémiai karrier, a nő és a férfi, XVI Vajdasági Magyar 

Tudományos Diákköri Konferencia, 23-26. novembar, Novi Sad, Srbija. – Plenarno predavanje. M62 

Lendák-Kabók, K. (2017), Kisebbségi nők vezető pozícióban, Nyelv-ideológia-média 13. konferenica, 

22-23. septembar, Segedin, Mađarska. M64 

Lendák, I. & Lendák-Kabók, K. (2017), Game theory, crowdsourcing and the peer review system, 2nd 

International Conference on Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities (RESSH2017), 

6-7 July, Univerzitet u Anwerpenu, Belgija, Knjiga apstrakata, pp. 86-91. M34 

Lendák-Kabók, K. &  Kabók, J. (2017), Ethnic minority women reaching decision-making position in the 

Serbian academia – Illusion or reality?, Engendering difference: Sexism, Power and Politics, 12–13.maj, 

2017, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Mariboru, Maribor. M34 

Lendák-Kabók, K., Muhonen, R.,  Olmos Peñuela, J.,  Benneworth, P., & Kabók, J. (2017), A humán és 

társadalomtudományok társadalmi hatásának elemzése, Tudományos Távaltok, Vajdasági magyar 

tudóstalálkozó, VMAT, 8. april, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, Knjiga apstrakata, pp. 30. M64 

Lendák-Kabók, K. (2016), Magas poszt az akadémiai hierarchiában – illúzió vagy realitás? Tudomány és 
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Erő, Vajdasági magyar tudóstalálkozó, VMAT, 10. decembar, Univerzitet u Novom sadu, Subotica. M64 

Lendák-Kabók, K. (2016), Kisebbségi oktatók és hallgatók az anyanyelvű felsőoktatásról, Tudomány és 

Erő, Vajdasági magyar tudóstalálkozó, VMAT, 10. decembar, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica. M64 

Lendák-Kabók, K. (2016), A társadalmi egyenlőtlenségek hálójában, XV. Hungarian Scientific 

Conference of Vojvodinian Students, 17th-20th novembar 2016, Univerzitet u Novom Sadu, pp. 112-113. 

M64 

Lendák-Kabók, K. (2015), How does the language barrier affect the faculty careers of Hungarian women 

in Serbia?, Context – The 3rd International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social 

Sciences and Humanities, December 2015, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, pp. 61-61. 

M34 

Lendák-Kabók, K. (2015), Nyelv a rivaldafényben, XIV.Hungarian Scientific Conference of Vojvodinian 

Students, November 2015, Subotica, Srbija, pp. 138-140. M64 

Lendák-Kabók, K. (2015), Nyelvismeret mint akadály, avagy a magyar nők nehézségei Szerbia 

felsőoktatási rendszerében,  11. Nyelv-Ideológia-Média konferencia, September 2015, Segedin, 

Mađarska, pp. 14-15.  – Plenarno predavanje. M62 

Lendák-Kabók, K. (2015), Upotreba maternjeg jezika i jezika struke studentkinja i profesorica mađarske 

nacionalne zajednice na fakultetima u Srbiji: pitanje barijera, Evropski dan maternjeg jezika, September 

2015, Novi Sad, Srbija. M64 

Lendák-Kabók, K. (2015), An intersectional analysis of Hungarian, female high school graduates in 

Serbia, 10th Biennial Conference of the Gender and Education Association, 24-26 jun, London, Velika 

Britanija. M34 

Lendák-Kabók, K. (2015), EU-tagság az esélyegyenlőség tükrében, Jogi- tudományos tanácskozás, 

Szerbia és az Európai Únió, jun 2015, Palić, Srbija. M64 

Lendák-Kabók, K. & Lendák, I. (2015), Language barriers faced by Hungarian minority women studying 

in Serbia, XV International Conference on Minority Languages, maj 2015, Beograd, Srbija. M34 

Lendák-Kabók, K. & Lendák, I. (2015), “Magyar nemzeti közösség Vajdaságban – hova és mire 

iratkoznak az érettségiző diáklányok?” Tudás és régió – Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó, April 2015, 

Subotica, Srbija. M64 

Lendák-Kabók, K. (2014), Miért nem iratkoznak a diáklányok műszaki tudományokra?, XIII Vajdasági 

Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, November 2015, Novi Sad, Serbia, pp. 124-126. M64 

Lendák-Kabók, K. (2014), A magyar nők sikerének útja a szerbiai felsőoktatásban, 10. Nyelv-Ideológia-

Média konferencia, September 2014, Segedin, Mađarska, pp. 26-27. M64 

Lendák-Kabók, K. (2014), The road to success for Hungarian women in the Serbian higher education 

system, 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Beč, Austria, Septembar 

2014, Knjiga apstrakata. pp 30. M34 

Lendák-Kabók, K. (2014), „A felsőoktatás társadalmi nem szempontú helyzetképe”, Vajdasági 

Akadémiai Tanács Konferenciakötet, April 2014, Subotica, Srbija, pp. 287-293. M64 

Lendák-Kabók, K., (2013), Nemi egyenjogúság a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és 

az önkormányzatok képviselő testületeiben, XII Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, 

Novi Sad, Srbija, pp. 136-138. M64 

Lendák-Kabók, K. (2013), Nemi egyenjogúság – előny-e az EU-tagság? Tudomány Napja konferencia, 

Tatabánya, Mađarska. M64 
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Одбрањена докторска дисертација: 

Lendák-Kabók, K. (2019), Status of women form national minorities in the Serbian higher education 

system – Focus on women from the Hungarian national minority, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. М71  

 

Преглед броја радова и бодова – само објављени радови, тј. без радова пред објављивање: 

 Поглавље у зборнику међународног значаја (М14): 2  

 Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком (М24): 2 

 Међународне конференције – рад штампан у изводу (М34): 11 

 Рад у тематском зборнику од националног значаја (М45):1 

 Уређивање зборника од националног значаја (М49):1 

 Уређивање тематског броја часописа (М48): 1 

 Водећи часопис националног значаја (М51): 3 

 Рад у часопису националног значаја (М52): 5 

 Рад у научном часопису (М53): 4 

 Предавање по позиву - са скупа националног значаја штамп. у изводу (М66): 2  

 Националне конференције – рад штампан у целини (М63): 2 

 Националне конференције – рад штампан у изводу (М64): 18 

 Уређивање зборника домаћег скупа (М66): 2 

 Одбрањена докторска дисертација (М71): 6 

Укупно бодова за научну продукцију кандидата 2x5 + 2x4 + 11x 0.5 + 1x 1,5+ 1x1 + 1x2 + 3x3 + 

5x1,5 + 4x1 + 2x1 + 2x0,5+19x0.2 + 2x1 + 1x6 = 63,3 бодова. 

IV АНАЛИЗА РАДОВА КАНДИДАТА (само радови који кандидата квалификују за предложено 

звање) 

Анализом радова Каролине Лендак-Кабок, приложених за избор у звање научног сарадника, 

закључујемо да се кандидаткиња бави истраживањем из области родних студија и студија 

етницитета.  

Истраживање кандидаткиње рађено за докторску дисертацију темељи се на опсежном анкетном 

истраживању и на полуструктурисаним интервјуима. Циљ истраживања био једа сазна како и 

зашто средњошколке/ци из националних мањина бирају високошколске установе у којима 

настављају студије и колико су под утицајем родних стереотипа. Овај део истраживања је 

засновано на 2.192 попуњених упитника од стране матураната средњих школа који су похађали 

наставу на мађарском, словачком или румунском језику. Анализа квантитативних података 

указала је на значајан одлив мозгова, јер једна трећина матураната наставља студирање у једној од 

суседних земаља Европске Уније (ЕУ). Главни разлог за овај тренд је могућност добијања дипломе 

признате у ЕУ, као и лакше налажење добро плаћеног посла, такође у ЕУ. Поред финансијског 

мотива, истраживање је указало да се ученици суочавају са значајним језичким потешкоћама, јер 

им недостатак доброг знања српског (државног) језика у значајној мери отежава студирање у 

систему високог образовања у Србији. Овај део истраживања открива да постоје дубоко 

укорењени родни стереотипи међу матурантима о женама у науци, технологији, инжењерству и 



 

7 

математици (СТЕМ), односно у образовним дисциплинама. 

Кандидаткиња је у својој дисертацији обрадила три целине: језик као перформативну метафору, 

положај жена из националних заједница у академском друштву Србије, као и положај жена у 

науци, техници, инжењерству и математици. Циљна група истраживања су професорке и 

студенткиње из мађарске националне мањине које раде или студирају у систему високог 

образовања РС, пре свега на Универзитету у Новом Саду и на Универзитету у Београду, док су 

контролну групу чинили професорке, професори, студенти и студенткиње из већинског (српског) 

народа, као и припаднице словачке и румунске националне мањине. Кандидаткиња у дисертацији 

стручно комбинује резултате различитих истраживачких техника и изводи релевантне закључке о 

разлозима због којих се ученици из националних мањина углавном одлучују за наставак 

школовања у системима високог образовања Мађарске, Румуније и Словачке. Захваљујући узорку 

који је обухватио и ставове припадника других националних мањина, као и већинског народа, 

кандидаткиња је пружила шири друштвени контекст у којем се догађају наведени трендови.  

Анализа и приказ квалитативних резултата су урађени на иновативан начин, коришћењем 

напредних рачунарских решења за кодирање и анализу интервјуа, Atlas.ti. Поред тога, 

кандидаткиња у дисертацији на објективан и непристрасан начин користи забележене наративне и 

реторичке стратегије, које јој омогућавају да успешно анализира осетљиве теме попут језичких 

потешкоћа, родне неједнакости, међуетничких односа итд. 

Кандидаткиња у дисертацији предлаже мере за: лакшу интеграцију студената из националних 

мањина у систем високог образовања РС, смањење језичких потешкоћа, односно смањивање броја 

оних који се одлучују на одлазак из земље, као и структруне промене у високообразовним 

установама, које би омогућиле већу заступљеност жена на водећим позицијама. Кандидаткиња 

надаље предлаже деконструкцију стереотипа, као основни метод за повећање броја жена у СТЕМ 

областима. 

Кандидаткиња се у радовима: 

Lendák-Kabók, K. & Lendák, I. (2017), Language barrier faced by Hungarian women students and 

teaching staff in the higher education system in Serbia, In: Filipović, J. & Vučo, J. (eds.) Minority 

languages in education and language learning: Challenges and new perspectives,  Faculty of Philology, 

University of Belgrade, pp 281-295.  

Lendák-Kabók, K. (2017), Uticaj jezičke barijere na uspeh žena iz mađarske nacionalne zajednice u 

sistemu visokog obrazovanja Srbije, Temida br. 1, godina 2017, pp. 77-94.  

Lendák-Kabók, K. (2016), Magyar nők helyezete Szerbia felsőoktatási rendszerében, Intelligens háló 

2016, Edutus Főiskola, Tatabánya, pp. 63-69.  

Lendák-Kabók, K. (2015), A magyar nők sikerének útja a szerbiai felsőoktatásban, TNTeF online 

folyóirat, 5.évfolyam, 1.szám, pp. 38-54.  

бави утицајем језичке баријере са којом се суочавају студенткиње и професорке из мађарске 

националне заједнице у систему високог образовања у Р Србији. У радовима је показано да се 

већина  испитаница суочава са језичком баријером на почетку студија, углавном због ограниченог 

знања српског језика. Оне улажу много времена и енергије у учење српског језика, уместо да уче 

за испите, што утиче на њихов успех на студијама. У радовима је доказано и да значај перфектне 

употребе већинског језика варира у различитим научним областима. У поменутим радовима 

кандидаткиња открива један веома релевантан друштвени проблем, а то је недовољно знање језика 

већине, проблем који још није на одговарајући начин истражен у Србији.  

Кандидаткиња се у радовима: 

Lendák – Kabók, K. & Popov, S. (2019), Rodne razlike pri izboru studija maturanata mađarske, slovačke 
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i rumunske nacionalne manjine u Srbiji, Časopis Sociologija, 01/2019; 61(1), pp.75-86.  

Lendák-Kabók, K. (2016), A vajdasági magyar diákok gender szempontú továbbtanulási szándékai, 

Létünk, 2016/1., Forum, Novi Sad, Srbija, pp. 55-69.  

бави родним разликама при избору студија припадника/ца мађарске, румунске и словачке 

националне мањине у Србији, са фокусом на АП Војводину. Кандидаткиња је у поменутим 

радовима анализирала статус и избор професије средњошколаца/ки припадника националних 

мањина, који средњу школу завршавају у АП Војводини на свом матерњем језику. Основу чини 

обухватно анкетно истраживање спроведено у школској 2013/2014. и 2014/2015. години, 

спроведено на 2.192 средњошколца и средњошколки у 16 градова и општина у АП Војводини. 

Резултати истраживања указују да приближно једна трећина средњошколаца/ки припадника ових 

националних мањина мигрира и студира у својим матичним земљама Европске уније (ЕУ), те је 

новина у односу на претходна истраживања то, што је главни разлог више није недовољно знање 

језика већине, већ је разлог диплома стечена у ЕУ. Кандидаткиња је у раду скренула пажњу и на 

утицај родних стереотипа због којих се средњошколке углавном опредељују за друштвене науке, 

иако би им техничке науке пружале шири дијапазон могућности у развоју каријере. 

Кандидаткиња у радовима: 

Lendák-Kabók, K. (2018), Ethnic minority women in decision-making positions in Serbian Academia – 

Illusion or reality? In: Gadpaille, M., Kondrič Horvat, V. & Kennedy, V. (eds.) Engendering Difference: 

Sexism, Power and Politics, Cambridge Scholars Publishing, pp. 101-121.  

Lendák-Kabók, K. (2018), Visoke akademske pozicije u Srbiji: mogućnosti za pripadnice nacionalnih 

zajednica?, Časopis Sociologija, Vol. LX, No 1, pp: 330-346.  

анализира ставове професора/ки о досезању високих позиција (декан/ица, шеф/ица катедре, итд.) у 

оквиру академске заједнице у Р Србији. Анализа је заснована на двадесет осам полуструктуираних 

интервјуа са професорима/кама на Универзитетима у Новом Саду и Београду из мађарске, 

словачке и румунске националне заједнице, као и са професорима/кама из већинског народа. 

Анализа интервјуа показује да већина испитаника/ица није мотивисана да досегне позиције моћи 

на универзитету. Недостатак мотивације објашњавају помоћу различитих „стратегија“, које се 

разликују код жена и мушкараца: жене се дистанцирају од политике и себе виде као едукаторке, 

док мушкарци тренутно нису спремни да се укључе у академску политику, али не искључују ту 

могућност у будућности. Професорке из националних заједница виде своју националност као 

примарну препреку у досезању високих позиција, а њихов род као секундарни извор 

дискриминације. Професорке из већинске заједнице у својим наративима истичу род као једину 

препреку за жене из националних заједница. Мушкарци у већој мери помињу род и националност 

као препреку за жене из националних заједница у досезању високих позиција у оквиру академске 

заједнице у Србији. 

 Кандидаткиња у радовима: 

Lendák-Kabók, K. (2015), Studentkinje iz mađarske nacionalne zajednice u sistemu visokog obrazovanja 

u Srbiji: rodna perspektiva, Megatrend Revija, vol 1/2015, pp. 139-156.  

Lendák-Kabók, K. (2015), Visoko obrazovanje u Srbiji: rodna perspektiva, „Zbornik VŠSSOV u Kikindi“, 

vol 2/2014, pp. 143-155.  

Lendák-Kabók, K. (2014), Magyar egyetemi hallgatónők Vajdaságban – az Újvidéki Egyetem 

tudományterületeinek társadalmi nemek szempontú helyzetképe, Régió és kultúra, Újvidéki Egyetem, 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Subotica, pp. 136-147.  

анализира квантитативне податке, број студенткиња из мађарске националне заједнице у Србији, 

односно у АП Војводини на Универзитету у Новом Саду, у компарацији са бројем студенткиња 
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српске националности на поменутом Универзитету, као и родни аспект њиховог избора факултета. 

Кандидаткиња је имала за циљ да прикаже преференције, али и подзаступљеност студенткиња 

мађарске националности на Универзитету у Новом Саду, посебно у областима техничких и 

информатичких наука, као и предлог мера и решења да се уочена подзаступљеност превазиђе. 

Резултати истраживања указују на смањење броја и неадекватну структуру избора факултета 

студенткиња мађарске националности на Универзитету у Новом Саду, као и на чињеницу да 

неодговарајућа структура њиховог уписа на факултете, односно избора занимања, изазива 

проблеме у њиховом запошљавању након завршетка студија. 

На основу анализе научне продукције кандидаткиње комисија закључује да се њена истраживања 

темеље на великим узорцима или на одговрајућем броју испитаника/ца, што је омогућило 

комплексан интердисциплинаран приступ неким релевантним, а недовољно истраженим  

друштвеним проблемима. Кандидаткиња истражује образовни и друштвени статус жена из 

аутохтоних мањинских заједница у АП Војводини, односно Р Србији, при чему родна перспектива 

у њеним радовима има кључну улогу. Кандидаткињин допринос студијама етницитета и родним 

студијама је драгоцен и добра је основа за даља научна истраживања.  

V ПОДАЦИ О ЦИТИРАНОСТИ 

 

Хетероцитати: 

1. Rácz, K. (2018), Žene u kriznom štabu: slučaj duhovne republike Zicer, Časopis Genero, vol. 22: 

21-42. (citat na str. 22). 

2. Rácz, K. (2018), A tankokkal körbevett falu – Legenda és valóság a Zitzer Szellemi 

Köztársaságban, u: Losoncz, M. i Rácz, K. (ur.) A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete 

és önszerveződése 1989 – 1999., L’Harmattan, Budimpešta:143-164 (citat na str. 143). 

3. Matić, D., & Jerotijević, D. (2018). Aksiological aspects of economic analysis of law. 

Ekonomika, 64(3), 47-54. (citat na str. 49). 

VI ПОДАЦИ О АНГАЖОВАЊУ У РУКОВОЂЕЊУ НАУЧНИМ РАДОМ 
 

VII ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА У ОБЛАСТИ У КОЈОЈ 

СЕ КАНДИДАТ БИРА (навести податке о научном ангажману кандидата и квалитативне 

показатеље доприноса) 

Предавања по позиву: 

Lendák-Kabók, K. (2019), Intersections of gender, class and ethnicity in the Serbian higher education 

system, Gender Research Group Seminar, Sociology Department, Graduate School of Letters, 15. mart, 

Kyoto University (Univerzitet u Kyoto-u). 

http://www.arcip.bun.kyoto-u.ac.jp/research/conferences-symposia-seminars-workshops/ 

Lendák-Kabók, K. (2018), Pojam roda i rodni stereotipi, Projekat tolerancija, Klub naučnika, Forum, 28. 

maj, 2018., Novi Sad. 

Lendák-Kabók, K. (2018), A társadalmi nem (gender) fogalma és a társadalmi nemen alapuló 

sztereotípiák, Evropa Kolegijum,1. mart , 2018, Novi Sad. 

Lendák-Kabók, K.  (2017), Rod, intersekcionalnost i rodni stereotipi, Projekat tolerancija, Klub naučnika, 

13-14 oktobar, Novi Sad.  

Lendák - Kabók, K. (2016), Razumevanje roda i rodne dimenzije u istraživanju, RRI Tools trening, 23. 

decembar, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.  

Lendák-Kabók, K. (2016), Understanding gender in research, Capacity Building Workshop for 

researchers, COST GenderSTE, 4-5 jul, Gliwice, Poljska.  
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Lendák-Kabók, K. (2016), Understanding gender in research, Capacity Building Workshop for 

researchers, COST GenderSTE, 25 april, Bukurešt, Rumunija.  

Lendák-Kabók, K. (2016), Language barrier faced by Hungarian minority women studying in the higher 

education system of Serbia, “Work in Progress Series”, Department of Gender and Cultural Studies, 

University of Sydnes (Univerzitet u Sidneju),18 mart, Australija. 

Lendák-Kabók, K. (2015), Introducing gender in research, Capacity Building Workshop for researchers, 

COST GenderSTE, 25-26 avgust, Tartu, Estonija.  

Lendák-Kabók, K. (2014), Higher education in Serbia – where are the Hungarian women?, PI-NET, 

Women in Science, 8. maj, Budimpešta, Mađarska. 

Стручна усавршавања и боравци у иностранству: 

“Preparation of survey on evaluation and career (WG1)” Short Term Scientific Mission (STSM) – 

Kratkoročno istraživanje, COST Action CA15137 ENRESSH, FORS, Univerzitet u Lozani, 24. 

septembar – 7. oktobar, 2018. Švajcarska. 

“Impact of evaluation on Early Career Investigators (ECI) in terms of recruitment, promotion and career 

paths”, Short Term Scientific Mission (STSM) – Kratkoročno istraživanje, COST Action CA15137 

ENRESSH, Université Paris – Est Créteil, Pariz, 15-30. januara, 2018, Francuska. 

Gostujuća studentkinja na Departmanu za rodne i kulturološke studije (Department for gender and 

cultural studies), Univerzitet u Sidneju, mart 2016, Australija. 

“Mapping gender experts and centers”, Short Term Scientific Mission (STSM) – Kratkoročno 

istraživanje, COST Action TN1201 genderSTE, Centralnoevropski Univerzitet, Budimpešta, 1-30. 

septembar,  2014, Mađarska. 

„Nemzeti Kiválóság Program - Határon Túli Doktori Ösztöndíj”, stipendija za studente doktorskih 

studija, dodeljena od strane Programa nacionalne izvrsnosti Mađarske, Univerzitet u Miškolcu, septembar 

– decembar, 2014, Mađarska. 

Сертификати: 

Сертификат из статистичке обраде података – SPSS курс, 2019. 

Сертификат за учешће на COST ENRESSH, Тренинг школа о друштвеном утицају истраживања, 

Загреб, Хрватска, 12-16. фебруар, 2018. 

Сертификат за учешће на RRI Tools тренингу на Универзитету у Новом Саду, Нови Сад, 23. 

децембар, 2016. 

Сертификат за учешће на COST GenderSTE тренинг школи о родној димензији истраживања, 

Технички Универзитет у Истамбулу (ITU), Турска, 2-6 новембар, 2015. 

Сертификат за учешће на Програму тренинга и истраживања за академске новајлије (TRAIN) 

Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, септембар, 2015. 

Судски преводилац за мађарски језик 2013. 

Лиценца наставника 2013.   

Правосудни испит 2012. 

Испит из мађарског језика за рад у органима управе 2011. 

Курс за билингуалну наставу 2011.  

Међународно признат сертификат за познавање рада на рачунару – (European Computer Driver’s 
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Licence (ECDL) certificate), 2010. 

Сертификат о напредном знању енглеског језика – (Certificate of Advanced English (CAE)) 2006.  

Сертификат за учешће у „Будимпештанској летњој школи” на “Eötvös Loránd” Универзитету у 

Будимпешти,  2005, 2006 i 2007. 

Стипендије: 

Заједничка стипендија „Délvidékérét Kiss” фондације и Мађарске академије наука за истраживаче, 

септембар – децембар, 2019.  

„Domus“ стипендија Мађарске академије наука (MTA) за истраживаче, 01. јул – 09. август, 2019. 

“ELTE – EMMI”, стипендија за докторанде, 2016-2017. 

 „Nemzeti Kiválóság Program - Határon Túli Doktori Ösztöndíj”, стипендија за докторанде са 

изузетним резултатима коју додељује Мађарска Влада у оквиру Националног програма  Мађарске 

за изврсне студенте, септембар- децембар 2014. 

 „Collegium Talentum”, стипендија и менторски програм, додељена од стране Фондације Балаши у 

Мађарској, 2013-2016.  

„Várady kiválósági ösztöndíj-hitel”, стипендија за докторанте додељена од стране Мађарског 

националног савета и академика Тибора Варадија, 2013/2014. 

„Soós Kálmán“ стипендија за докторанте додељена од стране Фондације Балаши у Мађарској за 

студенте мађарске националности који живе изван границе, 2012/2013 

Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

Активна чланица ВМДОК-а (Организација мађарских докторанада и истраживача у Војводини) 

2013 –. 

Чланица Академског савета војвођанских Мађара (АСВМ) – 2017- 

Награде и признања: 

ENRESSH Fellow Status  - Статус за суштински допринос напретку активности унутар CA15137 

European Network for Research Evaluation in Social Sciences and Humanties (ENRESSH), март 2019. 

Кристална кугла за одличан успех на Војвођанским мађарским научним конференцијама 

студената, Нови Сад, Србија 2017. 

Најбољи докторандски рад на XVI Војвођанској научној конференцији студената, Нови Сад, 

Србија, 2017. 

Најбољи докторандски рад на XIV Војвођанској научној конференцији студената, Нови Сад, 

Србија, 2015. 

Најбољи докторандски рад, XII Војвођанској научној конференцији студената, Нови Сад, Србија, 

2013. 

VIII ПОДАЦИ О ФОРМИРАЊУ НАУЧНОГ КАДРА 

- 

IX КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА КАНДИДАТОВИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

(табеларни приказ) 

Категоријзација Број Вредност Укупно 

M14 2 5 10 

M24 2 4 8 
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M34 11 0.5 5,5 

M45 1 1.5 1,5 

M48 1 2 2 

М49 1 1 1 

M51 3 3 9 

M52 5 1,5 7,5 

M53 4 1 4 

М62 2 1 2 

M63 2 0,5 1 

M64 19 0,2 3,8 

M66 2 1 2 

M71 1 6 6 
 

 X ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ КОМИСИЈЕ 

На основу анализе квалитета и релевантности научне продукције кандидаткиње, као и доприноса 

друштвеним наукама, комисија закључује да је кандидаткиња испунила све предвиђене услове. У 

складу са тим, комисија са задовољством предлаже да се др Каролина Лендак- Кабок изабере 

у звање научни сарадник за област друштвених наука, ужа научна област социологија. 

ПРИЛОГ: 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_________________________________ 

 

Проф. др Жолт Лазар 

председник комисије 

 

 

_________________________________ 

Доц. др Ана Пајванчић - Цизељ 

чланица комисије 

 

 

_________________________________ 

Др Адриана Захаријевић 

чланица комисије 


