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Назив факултета који подноси захтев: Филозофски факултет Универзитета у 

Новом Саду 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I   Општи подаци о кандидату 

Име и презиме: Каролина Лендак-Кабок 

Година рођења: 1986 

ЈМБГ:0901986805033 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: 

 

Дипломирао-ла:                    година:  2010            факултет: Правни факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Магистрирао-ла:                   година:  2012     факултет: Правни факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Докторирао-ла:                     година: 2019              факултет:  Центар за родне 

студије, АЦИМСИ, Универзитет у Новом Саду 

Постојеће научно звање: -  

Научно звање које се тражи: Научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање: Друштвене науке 

Грана науке у којој се тражи звање: Социологија 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: Социологија  

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични научни 

одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију 

 

II  Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник: први избор 

 Виши научни сарадник :  

 

 

 

 

III  Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

 

       број         вредност    укупно 

 

М11 = 

     М12 = 

     М13 = 



 2 

     М14 =  2                     5                10 

     М15 = 

     М16 = 

     М17 = 

     М18 = 

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 

 

       број         вредност    укупно 

     М21 = 

     М22 = 

     М23 = 

     М24 =  2                      4               8 

     М25 = 

     М26 = 

     М27 = 

     М28 = 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 

број         вредност    укупно 

М31 = 

     М32 = 

     М33 = 

     М34 =                 11             0,5              5,5 

     М35 = 

     М36 = 

4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и 

критичка издања грађе, библиографске публикације (М40): 

 

       број         вредност    укупно 

     М41 = 

     М42 = 

     М43 = 

     М44 = 

     М45 =  1                    1,5              1,5 

     М46 =   

     М47 = 

     М48 =             1                      2                2 

     М49 =  1                      1                1 

 

5.  Часописи националног значаја (М50): 

 

број         вредност    укупно 

      М51 =    3                      3                9 

      М52 =               5                      1,5             7,5                

      М53 =               4                      1                4 
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      М54 = 

      М55 = 

      М56 = 

 

 

6. Зборници скупова националног значаја (М60): 

 

број         вредност    укупно 

      М61 = 

      М62 =                 2                1                  2 

      М63 =                 2                0,5               1 

      М64 =               19                0,2               3,8 

      М65 = 

      М66 =                  2               1                   2                  

 

7. Магистарске и докторске тезе (М70): 

број         вредност    укупно 

      М71 =  1                       6               6 

      М72 =   

 

8. Техничка и развојна решења (М80) 

број         вредност    укупно 

      М81 = 

      М82 = 

      М83 = 

      М84 = 

      М85 = 

      М86 = 

 

9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90): 

број         вредност    укупно 

      М91 = 

      М92 = 

      М93 = 

 

IV  Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника): 

 

1. Показатељи успеха у научном раду: 

 

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних 

институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и 

друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних 

конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у 

уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних 

радова и пројеката) 
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Др Каролина Лендак-Кабок је у новембру 2017. године додељена 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. 

Кандидаткиња је имала два уводна предавања 2017. године на 16. 

Војвођанској мађарској научној конференцији студената на Универзитету у 

Новом Саду; на 11. конференцији „Nyelv-Ideológia-Médiа“ у Сегедину 

(Мађарска) 2015. године. Осим тога, била је предавачица по позиву на 

Универзитету у Кјотоу (2019), у Европа колегијуму у Новом Саду (2018), на 

RRI тренингу на Универзитету у Новом Саду (2016), на „Capacity Building 

Workshop for researchers“ организованог у оквиру COST пројекта, GenderSTE 

Акције три пута и то у Гливицама (Пољска), 2016, у Букурешту (Румунија), 

2016 и у Тартуу (Естонија), 2015. Била је предавачица по позиву још на 

Универзитету у Сиднеју (2016) и на „Women in Science workshop“, 

органзованог од стране PI – NET научне организације у Будимпешти (2014). 

Уредница је зборника од националног значаја на мађарском језику под 

насловом, „Üvegplafon? Vajdasági értelmiségi nők perspektívái”, издавача Forum  

(пред објављивање), била је гостујућа уредница часописа Létünk и 

рецензенткиња научних радова у поменутом часопису.  

 

 

 

2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова: 

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, 

магистарских и докторских радова, руковођење специјалистичким радовима; 

педагошки рад; међународна сарадња; организација научних скупова) 

 

Чланица је организационог одбора научне конференције „Vajdasági Magyar 

Tudóstalálkozó“ од 2018.г., коју организује Академски савет војвођанских 

Мађара. Организовала је, у оквиру COST акције Gender in Sciene, Technology, 

Engineering and Environment  (GenderSTE), тренинг школу са више од 40 

полазника под називом „Gender in research and in Horizon 2020 projects“ на 

Универзитету у Новом Саду. Организаторка је научне конференције 

„Értékteremtő kisebbségkutatás a Kárpát-medencében” која ће се одржати 30. 

новембра ове 2019.  у Новом Саду, у организацији Академског савета 

војвођанских Мађара. 

 

 

3. Организација научног рада: 

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, 

патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и 

стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима 

Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава 

везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама) 
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4. Квалитет научних резултата: 

(Утицајност;  параметри квалитета часописа и позитивна цитираност 

кандидатових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на 

основу броја коаутора;  степен самосталности и степен учешћа у реализацији 

радова у научним центрима у земљи и иностранству;  допринос кандидата 

реализацији коауторских радова;  значај радова) 

 

Резултати научно-истраживачког рада кандидаткиње др Каролине Лендак-

Кабок презентовани су у виду радова и саопштења на националном и 

међународном нивоу, и то 2 рада из категорије М14, 2 рада из категорије М24,  

3 рада из категорије М51, 5 радова из категорије М52, 4 рада из категорије 

М53, 11 радова из категорије М34, 1 рад из М45, 1 рад из М48, 1 рад из М49, 2 

рада из М62, 2 рада из М63, 19 радова из М64, 2 рада из М66 и докторат који 

је категорисан са М71. Укупна вредност коефицијента научне компетентности 

износи М = 63,3. Преданим залагањем у научно-истраживачком раду и 

активним учешћем у писању научних радова, као ауторка и коауторка, 

кандидаткиња др Каролина Лендак-Кабок је значајно допринела њиховом 

квалитету и вредновању. Кандидаткиња је показала висок степен 

самосталности у реализацији радова, посебно у областима студија етницитета 

и студија рода. Узимајући у обзир њихов број, структуру и квалитет, 

објављени научни радови недвосмислено упућују на закључак да се 

кандидаткиња др Каролина Лендак-Кабок афирмисала у поменутим научним 

областима. 

 

 

V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 

 

На основу анализе научне продукције кандидаткиње, њеног научноистаживачког 

рада и активности у популаризацији науке, комисија закључује да се њена 

истраживања темеље на великим узорцима или на одговарајућем броју 

испитаника/ца, што је омогућило комплексан интердисциплинаран приступ неким 

релевантним, а недовољно истраженим  друштвеним проблемима који се тичу 

образовног и друштвеног статуса жена из аутохтоних мањинских заједница (пре 

свега мађарске), у АП Војводини и Р Србији, при чему родна перспектива у њеним 

радовима има кључну улогу. Њене анализе су релевантне јер указују да је 

непознавање, односно недовољно познавање српског (већинског) језика препрека за 

припаднике националних мањина за укључивање у научноистраживачки рад, високо 

образовање и академски живот у Републици Србији; овај проблем је посебно 

изражен у случају мађарске националне заједнице у Србији, јер се мађарски језик 

веома разликује од словенских језика, па припадници ове националне мањине тешко 
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савладавају већински, српски језик; даље, укључивање жена, припадница 

националних мањина у науку и високо образовање додатно је оптерећено и родним 

стереотипима, који их у старту обесхрабрују да развијају виши ниво аспирација и да 

теже за већим успехом у науци и образовању. Научни и друштвени значај 

истраживања и научног доприноса кандидаткиње мери се и квалитетом њених 

предлога 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 и у 

математичким и техничким наукама. 

На основу изнетог, комисија оцењује да је кандидаткињин допринос студијама 

етницитета и родним студијама драгоцен и да је добра основа за даља научна 

истраживања. 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

Проф. др Жолт Лазар 
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 

 

За друштвене и хуманистичке науке 

 

Диференцијални услов- 

Од првог избора у претходно звање до 

избора у звање: први избор у звање. 

потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, 

који треба да припадају следећим категоријама: 

 

 Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни сарадник Укупно 16 63,3 

М10+М20+М31+М32+М33 

+М41+М42+М43+М44+М45+М51 
+М52 ≥ 

 

10 

                

                         

38,8 
 
М11+М12+М21+М22+М23+М24 

+М41+М42+М43+М51+М52 ≥ 

 

7 

 

   24,5 
   

Виши научни сарадник Укупно 48  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 ≥ 

 

38 
 

 
М10+М20+М41+М42+М51 ≥ 

 

28 
 

   

Научни саветник Укупно 70  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 

+М52 +М53+М54+М55≥ 
54  

М10+М20+М31+М32+М41+М42+М51 

≥ 40  

   

 

Напомена: Бодови из категорија М15, М16, М46 и М47, које су имплицитно 

присутне тамо где се наводе М10 и М40, могу чинити максимално 50% одговарајућег 

бодовног услова и то само у случају истраживача на научно-лексиографским и 

научно-лингвогеографским пројектима. 

 

 

 

 

 

 


