PSYKOLOGIA
Suoritusjärjestys
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Pakollinen kurssi
PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
Keskeiset sisällöt
. psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen,
keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
. psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja
sosiaalisia tekijöitä
. oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
. sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

Syventävät kurssit
PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys
Keskeiset sisällöt
. yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
. psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
. psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
. sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
. psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
. psyykkisen kehityksen tutkiminen

PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
Keskeiset sisällöt
. kognitiiviset perusprosessit
. vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
. hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
. kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus
. kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
Keskeiset sisällöt
. eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
. tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
. motivaation ja emootioiden perusteoriat ja niiden tutkimus
. motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
. motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
. motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden
biopsykologinen perusta
. korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko.
PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys
Keskeiset sisällöt
. persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
. persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
. persoonallisuuden tutkiminen
. mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
. psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
. psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

Koulukohtaiset syventävät kurssit
PS6 Sosiaalipsykologia
Keskeiset sisällöt
. skeemat virittävät tulkintoja
. implisiittinen persoonallisuusteoria
. attribuutiot - syiden selitykset
. ryhmät ja sosiaaliset rakenteet
. johtaminen ja johtajuus
. normien merkitys ryhmädynamiikassa
. sosiaalinen identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen
. asenteet, turva vai defenssi
. mainonta ja propaganda
. prososiaalinen toiminta

PS7 Neuropsykologia
Keskeiset sisällöt
. body-mind - missä psyyke sijaitsee
. hermosolut, synapsit ja hermoverkot
. sisäeritys (umpieritys)
. aisti- ja havaintotoimintojen hermostollinen tausta
. liikkeiden hermostollinen säätely
. vireyden hermostollinen säätely
. muistin ja oppimisen hermostollinen tausta
. kielen ja ajattelun hermostollinen ohjaus
. tunteiden ja motiivien hermostollinen tausta
. aivovauriot ja psyykkinen toiminta

