
Kehityspsykologia I 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, 
kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä 
kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

Opintoryhmätapaamiset (6 kertaa) Tampereella 21.9.−2.11.2020   Hinta 120 e

Jos opiskelet jossain Tampereen seudun lukiossa tai Tredussa, voit ilmoittautua avoimiin yliopisto-opintoihin Korota-

tarjottimen kautta ja saada maksuttoman opinto-oikeuden, jos oma koulusi hyväksyy ilmoittautumisesi. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://korota.blogit.tampere.  /

Psykologian perusopintojen opintojaksot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla. Ohjaajana toimii psykologian opettaja, TM, 

PsM Marjo Tavast. 

Psykologian perusopinnot 25 op
Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia 
ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa? Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri 
aloilla. Tampereen kesäyliopisto järjestää psykologian perusopinnot Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja 
psykologian tiedekunnan opintovaatimusten mukaan lukuvuonna 2020-2021.

Opintokokonaisuus muodostuu viidestä opintojaksosta.    Hinta 440 €

Huom! Perusopintojen yksittäisille opintojaksoille voi ilmoittautua myös erikseen.

Neuropsykologia I 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja 
tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. 

Opintoryhmätapaamiset (6 kertaa) Tampereella 9.11.−14.12.2020   Hinta 120 e

Persoonallisuuspsykologia I 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä 
tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, 
motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.

Opintoryhmätapaamiset (6 kertaa) Tampereella 11.1.−22.2.2021   Hinta 120 e

Kliininen psykologia I 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveyden ja mielenterveyden yhteydet laaja-alaisen 
terveyden ja hyvinvoinnin määritelmän mukaisesti, ja opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista 
ja peruskäsitteistä sekä psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä.

Opintoryhmätapaamiset (6 kertaa) Tampereella 8.3.−12.4.2021    Hinta 120 e

Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset 
tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset 
kysymykset.

Opintoryhmätapaamiset (6 kertaa) Tampereella 19.4.−24.5.2021   Hinta 120 e
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