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Поени 

 

1. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

6 

Конкретна активност 

Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja (2014) Perfectionism Dimensions in 
Children: Association with Anxiety and Depression. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 159 (2014). pp. 78-81. ISSN 1877-0428  

Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja and Milosev, Vladimir (2014) Can we 
improve children’s mental health with Why Try Program? In Book : The Eight International 
Scientific Conference Special Education and Rehabilitation Today, 07-09 Nov 2014, 
Belgrade, Serbia 

 

 

3 

 

3 

3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

14 

Конкретна активност 

Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja (2014)  Comparison of Clinically 
Depressed, Subclinical, and Normal Control Adolescent group regarding familiar 
interpersonal and cognitive factors. In: International Conference on Theory and Practice 
in Psychology - Faculty of Philosophy, UKIM, 30 Oct-1 Nov 2014, Skopje, Macedonia  

Vukosavljevic-Gvozden, Tanja and Dutina, Sanja and Miloseva, 
Lence (2014) Comparisons of Different Measures of Anxiety Sensitivity.In: International 
Conference on Theory and Practice in Psychology - Faculty of Philosophy, UKIM, 30 Oct-
1 Nov 2014, Skopje, Macedonia    

Miloseva, Lence and Milosev, Vladimir (2014) The power of hope and quality of life in 
patients with head and neck cancer. In: International Congress of Medical Sciences 
Medicine behind molecules.What more can genes tell us? 08-11 May 2014, Sofia, 
Bulgaria    

Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja and Milosev, Vladimir (2014) Anxiety 
and Depression among maxillofacial cancer patients during perioperative period. In: Third 
Balcan Congress of OMFS International Congres For Maxillofacial Surgery, 24-27 April 
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2014, Ohrid, Macedonia   

Milosev, Vladimir and Miloseva, Lence and Dimova, Cena and Kocev, Pavle (2014) Case 
Study: Malignant neoplasm of skin in the maxillofacial region. In: Third Balcan Congress 
of OMFS International Congres for Maxillofacial Surgery, 24-27 April 2014, Ohrid, 
Macedonia    

Milosev, Vladimir and Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja (2014) Hope 
and optimism as predictors of anxiety and depression in a group of patients with head 
and neck cancer. In: Fourth national congress of general practice with international 
participation „From Science to Human”, 20-23 Nov 2014, Plovdiv, Bulgaria  

Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja and Milosev, 
Vladimir (2014) Misconceptions about children`s pain. In: Fourth national congress of 
general practice with international participation “From Science to Human”, 20-23 Nov 
2014, Plovdiv, Bulgaria    

5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, 
еден договор на три години – 3 (три) поени 
годишно или 9 (девет) поени за три години 

 Поени 

6 

Конкретна активност 

Автор, ментор и раководител на елаборат за докторски студии, трет циклус, 

Невронауки, на ФМН (Учество на колеги од меѓународни и домашни универзитетски 

институции). Елаборатот и менторството се акредитирани со решение на Одбор за 

акредитација. бр.12-147/3 од 2.12. 2014.  

http://www.ugd.edu.mk/pdf/sprogrami/tret-ciklus/2014_2015/kam-3/nevronauki.pdf 

Автор, ментор и раководител на елаборат за втор циклус специјалистички 

студии(реакредитирани), Ментално здравје, за медицински сестри/техничари на 

ФМН (Учество на колеги од меѓународни и домашни универзитетски институции) 

http://www.ugd.edu.mk/pdf/sprogrami/Vtor%20Ciklus%202010_2011/fmn/specijalizacija-
za-mentalno-zdravje.pdf 

 

 

8. Студиски /научен/ специјалистички престој во 
странство во времетраење од најмалку 1 (еден) 
месец – 2 (два) поени 

 Поени 

2 

Конкретна активност 

Научно истражувачки престој на Универзитет во Белград, Одделение за 
психологија, Катедра за клиничка психологија и психотерапија. Ментор: проф. д-р 
Татјана Вукосављевиќ-Гвозден 

 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 

 Поени 

3 
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научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

Конкретна активност 

Miloseva, Lence and Milosev, Vladimir (2014) Перцепција на телото и фантомската 
болка – феномен од интерес за физикалната медицина. Medicus, информативен 
гласник на јавното здравство - Штип, 9 (21). pp. 20-23. ISSN 1857-5994    

Miloseva, Lence (2014) Семејна дисфункционалност и депресија во период на 
адолесценција. Medicus, информативен гласник на јавното здравство - Штип, 9 (19). 
pp. 22-24. ISSN 1857-5994  

Milosev, Vladimir and Miloseva, Lence (2014) Рехабилитација на пациенти со 
тумори на глава и врат. Medicus, информативен гласник на јавното здравство - 
Штип, 9 (21). pp. 25-27. ISSN 1857-5994  

 

Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

2 

 
во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

Cобирање податоци (психодијагностика и скрининг) во рамки на проспективна 
клиничка научна студија започната од ноември 2011 заклучно со април 2014, за 
клинички и контролен примерок од: Клинички центар,Скопје, Центар за ментално 
здравје на деца и млади, Скопје; Клиничка болница, Битола, Центар за ментално 
здравје на деца и млади, Битола; Клиничка болница, Штип; Основни и средни 
училишта, Штип, Скопје и Битола. 

Изработка на статистичка база на податоци и мултиваријантни статистички анализи 
на податоците под супервизија на проф. д-р Оливер Тошковиќ, и проф. д-р Татјана 
Вукосавлевиќ-Гвозден, во текот на претстоите на Универзитет во Белград во 2014. 

Резултатите од научните истражувања со теми од етиологијата, превенцијата, 
психотерапевтски модел на третман на депресијата кај адолесценти (клиничка и 
субклиничка депресија) ќе бидат претставени на конгреси и публицирани во 
референтни списанија во текот на 2015 година. 
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 Вкупно поени 27 
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