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Уницерзитета у Нишу.
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Nešić, M., Ćirić, M., Milenović, M., Branković, S. (2009) Valence, arousal, and skin conductance of
emotional movie scenes, Physioacta, vol. 3 no. 2.
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Миленовић, М. (2011) Секс и ризик – питање задовољства, у: Зборник радова са симпозијума
Социокултурни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања, Ниш: Центар за научна
истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
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Стошић, С., Миленовић, М. (2011) Полиграфија – респирација и могући артефакти, у: Књига
резимеа са VII конференције Дани примењене психологије, Ниш: Филозофски факултет.

5.

Milenović, M., Hadži-Pešić, M., Golubović, G. (2011) Psihologija i seksualnost – primena Ajzenkovog
Inventara stavova prema seksualnosti, u: Knjiga saopštenja sa naučnog skupa Savremeni trendovi u
psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet
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Миленовић, М. (2012) Сексуалност и сексологија–од праксе до науке, Годишњак за социологију,
вол.7, бр.8.
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Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Едукације из области: бихевиоралне терапије (страхова и анксиозних стања,
сексуалних дисфункција, социјалних фобија), аутогеног тренинга и мишићне
релаксације, као и биофидбека-неурофидбека.
Други подаци које сматрате релевантним
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