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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 

Конкретна активност 

Miloseva,Lence and Cuijpers,Pim and Stojcev,Saso and Niklewski, Gunter and Richter, 
Kneginja (2015) Clinically relevant risk factors for suicide: Comparison between clinical group with 
passive suicidal ideation, active suicidal ideation and without suicidal ideation. 
In:6thTRIPLE i: intuition, imagination and innovation in Suicidology Conference,1st-2nd June, Piran, 
Slovenia. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14807 
  
Richter, Kneginja and Miloseva, Lence and Niklewski, Günter (2015). Sleep apnea and sleep 
fragmentation contribute to brain aging.In: EPMA World Congress, 3-5 Sept 2015,  Bonn, 
Germany. EPMA Journal (Suppl).   
 
Miloseva, Lence and Vukosavljevic-Gvozden, Tanja (2015). Multiple predictive model for clinical 
and subclinical depression in adolescence. First international symposium of Biomedicine: Current 
achievements and future perspectives, Faculty of medical Sciences, 24 November 2015, Stip, 
Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14915 
 
Richter, Kneginja and Miloseva, Lence and Niklewski, Günter and Piehl, Anja (2015). Cognitive 
behavioral program in treating insomnia among elderly patients. First international symposium of 
Biomedicine: Current achievements and future perspectives, Faculty of Medical Sciences, 24 
November 2015, Stip, Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14840  

 

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 

 

Конкретна активност: 

 BMB S COST Action BM 1306 : Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve 
and Develop New Treatments (TINNET) 
 http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1306 /  http://tinnet.tinnitusresearch.net/ 
Раководител за УГД; претставник од Македонија 
 
Miloseva, Lence and Cuijpers, Pim and Stojcev, Saso and Niklewski, Gunter and Richter, 
Kneginja and Jovevska, Svetlana and Arsova, Roza and Serafimov, Aleksandar (2015) 
 Clinically relevant risk factors for suicide: Comparison between clinical group with passive suicidal 
ideation, active suicidal ideation and without suicidal ideation. [Project] 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/12837/
http://eprints.ugd.edu.mk/12837/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14807
http://eprints.ugd.edu.mk/14704/
http://eprints.ugd.edu.mk/14704/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14915
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14840
http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1306
http://tinnet.tinnitusresearch.net/
http://eprints.ugd.edu.mk/12837/
http://eprints.ugd.edu.mk/12837/


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

 Поени 

Конкретна активност 

Студиски престој во септември 2015 година на Универзитетска болница и Парацелзиус 
Медицински Универзитет Нирнберг, Германија (COST индивидуален грант STSM за 
индивидуално аплициран проект „Neuroimaging techniques in the Diagnostic of Tinnitus and 
rTMS as a Treatment Option„) http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14734 
 
Студиски престои на Универзитет во Белград, Одделение за клиничка психологија; и   
 РЕБТ Институт и КБТ Центар, придружницa на Елис Институт во Њујорк  
( едукација од психопатологија и психотерапија), во текот на  2015)  http://albertellis.org/   
http://www.rebt.rs/pocetna/Prva-vijest.aspx 

 

 

 

10.    

Теренско истражување, архивирање и дигитализација  Поени 
 
 
 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) поени 

Конкретна активност 

 Психодијагностички инструменти 
 

Превод од англиски јазик, испитување на психометриските карактеристики и адаптација на 

психолошките стандардизирани тестови со писмена лична дозвола од авторите на 

тестовите, професори од САД, и нивна примена на терен во Македонија, за потребите на 

УГД,Катедрата за психијатрија и клиничка психологија 

1. CESD и CESD-R (Скали за скрининг за депресија) 

2. SBQ  (Прашалник за суицидално однесување) 

3.  Reason for Living Scale (Скала за причини за живеење) 

4. MSSI ( Модифицирана скала за суицидални идеи) 

5. Универзитет Колумбија-Скали за суицид (2 скали за базично и повторено  

испитување и прирачник)  

6. PHQ-9 ( Прашалник за скрининг за депресија) 

7. DASS   (Скала за депресија, анксиозност и стрес) 

8.  AHS      ( Скала за надеж) 

9.  MPS   (Мултидимензионална скала на перфекционизам) 
 

10.  HAM-D (Скала за рангирање на тежина на депресијата) 
 

(Добиени писмени дозволи од авторите на тестовите за превод и адаптација во Mакедонија, 
кои не смеат да се користат во земјата без дозвола на проф. Л.Милошева и авторите на 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14734
http://albertellis.org/
http://www.rebt.rs/pocetna/Prva-vijest.aspx


психодијагностичките инструменти) 

 Експертизи 
 

Два експертски извештаи, како независен надворешен експерт за COST предлог научни 

проекти, ЕU Framework program, отворен повик OC-2015-2, назначена од Конзорциумот на 

COST, Brussesls, Belgium. 

Реализирани активности: рецензирање и експертски извештај во однос на 13 евалуациони 

критериуми (индивидуален експертски извештај и тимски експертски извештај во соработка 

со уште два други независни експерти од Европа, во два круга, за 2 предлог COST проекти 

од интердисциплинарни области: невронауки, клиничка психологија, психопатологија и 

психотерапија).  

Добиен сертификат за горе наведените активности од COST Association, Brussesls, Belgium 

12. Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела: 

 Поени 

 

во земјава – 8 (осум) 
поени 

во странство – 9 (девет) 
поени 

 

Конкретна активност 

По завршени докторски студии од област Клиничка психологија (Развојна психопатологија и 
психотерапија), одбранета втора докторска дисертација на ден 23.10. 2015 на Универзитет 
во Белград со наслов „Фактори на ризик во настанување на депресија во адолесценција од 
агол на трансакционен стрес модел на когнитивна вулнерабилност”, ментор: проф. др. 
Татјана Вуксављевиќ-Гвозден) (поставена во заштитен репозиториум на Универзитет во 
Белград и Универзитетска библиотека Белград)   
UDK :  159.97'922.8 (043.3)  
(Универзитетот во Белград е на првите 400 места на најдобри универзитети во светот на 
Шангајска листа) 
 
Одржано едночасовно предавање на Универзитетска Клиничка болница за Психијатрија и 
психотерапија и Парацелзиус Медицински Универзитет, Нирнберг, Германија на ден 
23.09.2015, 12.00ч.-13.00ч.  http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14686   

 

 

 

 

 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

 
издадена скрипта – 2 (два) поени 

Стручно редакторство на два учебника од англиски на македонски јазик 
 
Стручен редактор на превод од англиски јазик на 2 универзитетски учебника наменети за 
студентите на Универзитетите во Р.Македонија (предмет: Психотерапија)  
Конкретни активности: Проверка на преводот и стручна редакција на преводот, давање 
забелешки и сугестии кон преводите на делата; Консултации и контакти со преведувачите и 
лекторите за соодветните дела од англиски јазик на македонски јазик; истовремена 
комуникација со издавачката куќа и Министерството; одобрување на преводите на делата 
од проектот за печатење. 
1.Како лекува анализата ? Хајнц Кохут, Уредено од Арнолд Голдберг во соработка со Пол. 
И. Степански (240 стр.) 
How does analyses cure,(1984)Heinz Kohut, Arnold Goldberg, Paul E. Stepansky, University of 
Chicago Press 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14686
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heinz+Kohut%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arnold+Goldberg%22
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+E.+Stepansky%22


https://books.google.mk/books/about/How_Does_Analysis_Cure.html?id=lgNO6x8FsY0C&redir_e
sc=y 
(Решение од Министер за култура за именување на надворешен соработник за реализација 
на Проект на Влада на Р.Македонија, бр. 52-398/41 од 19.06. 2015 год. издавач АРС Студио, 
Скопје, 2015) 
2. Наука за субјективната благосостојба (546 стр.)  Уредена од Мајлк Еид и Ренди Џ.Ларсен  
The Science of Subjective Well-Being (2008) Edited by Michael Eid and Randy J. 
Larsen,Guilford Press 
http://www.guilford.com/books/The-Science-of-Subjective-Well-Being/Eid-
Larsen/9781606230732/summary 
(Решение од Министер за култура за именување на надворешен соработник за реализација 
на Проект на Влада на Р.Македонија, бр. 52-398/142 од 30.11.2015 , издавач АРС Студио, 
Скопје, 2015 год.)  
 

 

 

 

 Вкупно поени 36 
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