Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
YD 111 Yabancı Dil I
(2+2) 3
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir.
Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ilk
kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları
öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları
yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler
temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden
dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı
aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir. Temel soru
kalıpları, geniş zaman, şimdiki zaman, sayılabilen ve
sayılamayan isimler gibi dilbilgisi kuralları ile farklı kültürlerden
insanlarla tanışmak, bir daveti kabul etmek veya onu reddetmek,
aile bireyleri hakkında konuşmak, restoran dilini öğrenmek ve
son olarak da teknoloji hakkında konuşabilmek Yabancı Dil I
dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(2+0) 2
Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti’nin
gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı
dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük
hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile
birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.
TD 101 Türk Dili I
(2+0) 2
Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki
yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya
dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri.
Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses
özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler
ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.
BİL 101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(2+2) 3
Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim
Sistemleri. Temel bilgisayar ağları bilgisi. İnternet Kullanımı.
Ofis programlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak
tanıtılması.
PSİ 101 Psikolojiye Giriş I
(3+0) 3
Psikolojinin temel kuram ve yöntemleri ile ilgili temel bilgiler;
psikolojinin temel alt alanlarının tanıtılması; temel kavramlar ve
fizyolojik, bilişsel, motivasyonel süreçler hakkında temel
bulgular.
PSİ 111 Araştırma Yöntemleri I
(3+0) 3
Psikolojik araştırma kavramı, kuram ve araştırma ilişkisi,
hipotez üretme ve test etme, araştırma sürecinde etik, betimsel
araştırma türleri, araştırma bulgularının sunumu.
PSİ 121 Fizyoloji
(3+0) 3
Bu dersin sonunda öğrenci; organizmanın bölümlerini (hücredoku-organ-sistem) öğrenecek, bu bölümler arasındaki iletişimi
ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini
kavrayacak, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan
fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayacak ve canlılığı sürdüren
çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklayabilecektir. Dersin
içeriğinde; Hücre fizyolojisi, Sinir fizyolojisi, Kas fizyolojisi,
Kan fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, Solunum sistemi
fizyolojisi, Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi,
Boşaltım sistemi fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Duyu
sistemi fizyolojisi, Merkezi sinir sistemi fizyolojisi konuları yer
almaktadır.
YD 112 Yabancı Dil II
(2+2) 3
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir.
Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ikinci
kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları
öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları
yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler
temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden
dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı
aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir. Geçmiş
zaman, planlı gelecek zaman, bazı kipler (“should”, “could”,
“can” ve “have to”) ve kıyaslama cümleleri (“comparative”,
“superlative”) gibi dilbilgisi kurallar ile alışkanlıklar ve günlük
aktiviteler hakkında konuşabilmek, tatil planları yapabilmek,
alışveriş dilini öğrenmek ve seyahat hizmetlerini kullanabilmek
için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil II dersinin
öğrenme çıktıları arasında yer alır.

TD 102 Türk Dili II
(2+0) 2
Bu derste öğrenci; Anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve
sözlü anlatım becerisini geliştirecektir. Dersin içeriğinde;
Anlatım bozuklukları, Yazılı anlatım, Yazılı anlatım türleri,
Sözlü anlatım, Sözlü anlatım türleri, Bilimsel yazıların
hazırlanması konuları yer almaktadır.
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(2+0) 2
Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi,
sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar:
Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin
kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma
oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler.
Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk
döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.
PSİ 102 Psikolojiye Giriş II
(3+0) 3
PSİ 101’in devamıdır. Gelişim psikolojisi, kişilik, bireysel
farklılıklar, sosyal psikoloji, endüstri psikolojisi, anormal
davranışlar, psikoterapilere dair temel kavram ve araştırma
bulguları.
PSİ 104 Üniversite Yaşamı ve Oryantasyon
(1+0) 1
Üniversite yaşamına hazırlık amacıyla üniversitenin tanıtılması,
üniversitedeki sosyal etkinlikler, idari süreçler, danışmanöğrenci ilişkileri, kültürel etkinlikler.
PSİ 112 İstatistik I
(3+0) 3
İstatistiğin ve temel kavramlarının tanımı, örnekleme, betimsel
istatistik, veri özetleme, derleme, sunma; tablo ve şekil
hazırlanması; merkezi eğilim, dağılım, pozisyon; sayma kuralları
ve olasılık; kesikli olasılık dağılımı, normal dağılım, örnekleme
dağılımı; güven aralıkları; ilgili yazılımların giriş düzeyinde
kullanılması.
PSİ 122 Fizyolojik Psikoloji
(3+0) 3
Davranışın fizyolojik temelleri; sinir sistemi; beyin ve davranış
ilişkisi; duyusal kodlama ile ilgili yapılar; uyku, açlık, susuzluk
durumları; motor davranışlar; nöral iletişim; psikofarmokoloji.
YD 211 Yabancı Dil III
(3+0) 3
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir.
Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin
birinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları
öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları
yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler
temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden
dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı
aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir. Yakın
geçmiş zaman, basit gelecek zaman, miktar belirten ifadeler
(some, any), bazı belgisiz zamirler (someone, anyone, no one)
gibi dilbilgisi kuralları ile film zevkleri hakkında konuşabilmek,
otel ve araba kiralama hizmetlerini kullanabilmek ve
mağazalardan alışveriş yapabilmek için gerekli kelime bilgisine
sahip olmak Yabancı Dil III dersinin öğrenme çıktıları arasında
yer alır.
PSİ 201 Psikolojinin Araştırma ve Uygulamasında Etik
(3+0) 3
APA (American Psychological Association) Etik Kodlarının
tanıtılması; uygulama, eğitim ve araştırmaya etik kodların ve
prensiplerin uygulanması; psikolojinin çeşitli alanlarından
vakaların etik prensipler bağlamında incelenmesi.
PSİ 213 İstatistik II
(3+0) 3
PSİ 112’nin devamıdır. Hipotez testleri; çıkarsamalı istatistik;
korelasyon ve regresyon, ortalama karşılaştırmaları, raporlama
ve ilgili istatistik paket yazılımlarının giriş düzeyinde
kullanılması.
PSİ 215 Psikolojide Temel Okumalar

(3+0) 3

Psikolojinin temel araştırma alanları ve bulanlarda üretilen
bilgiye yön veren akımlar; motivasyon; duygu, stres ve başetme;
kişilik; fiziksel ve bilişsel gelişim; sosyal gelişim, psikolojik
bozukluklar.
PSİ 231 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme
(3+0) 3
Öğrenme psikolojisi alanında kullanılan temel yöntemler,
öğrenmeden kaynaklı olan ve olmayan davranışlar, klasik
koşullanma ve sönme, edimsel koşullanma, pekiştireç tarifeleri,
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pekiştireç kuramları, ceza, kaçınma öğrenmesi, davranışın
uyarıcı kontrolü ve bellek mekanizmaları.
PSİ 241 Sosyal Psikoloji I
(3+0) 3
Sosyal psikolojide temel kuramsal yaklaşımlar ve yöntem, sosyal
biliş, yükleme ve sosyal çıkarımlar, benlik ve kimlik, tutumlar,
ikna ve tutum değişimi, sosyal etki.
PSİ 251 Gelişim Psikolojisi I
(3+0) 3
Gelişim psikolojisinde kuram ve araştırma, gelişimin biyolojik
temelleri, hamilelik ve doğum, bebeklikte, erken çocuklukta ve
orta çocuklukta fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim.
YD 212 Yabancı Dil IV
(3+0) 3
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir.
Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin
ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları
öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları
yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler
temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden
dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı
aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Mastarlar, edilgen yapılar, şart cümlecikleri gibi dilbilgisi
kuralları ile geçmiş alışkanlıklar hakkında konuşabilmek, sanat
türleri ve eserleri ile ilgili fikir beyan edebilmek, internet ve
sosyal medya alışkanlıkları hakkında konuşabilmek için gerekli
kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil IV dersinin öğrenme
çıktıları arasında yer alır.
PSİ 212 Araştırma Yöntemleri II
(3+0) 3
PSİ 111’in devamıdır. Bilimde nedensellik, korelatif ve deneysel
yöntemlerin karşılaştırılması, karıştırıcı değişkenler ve kontrolü,
deneysel desenler, tek denekli araştırma yöntemleri, araştırma
bulgularının raporlanması.
PSİ 242 Sosyal Psikoloji II
(3+0) 3
PSİ 241’in devamıdır. Gruplar ve grupta insan, liderlik ve karar
alma, önyargı ve ayrımcılık, gruplararası davranışlar,
saldırganlık, toplum yanlısı davranışlar, çekicilik ve yakın
ilişkiler, dil ve iletişim, kültür.
PSİ 252 Gelişim Psikolojisi II
(3+0) 3
PSİ 251’in devamıdır. Ergenlikte fiziksel, bilişsel ve psikososyal
gelişim, erken yetişkinlik, orta yetişkinlik, yaşlanma ve ölüm.
PSİ 262 Kişilik Kuramları
(3+0) 3
Kişilik ve kişiliğin anlamı, psikodinamik kuramlar, humanistik
yaklaşım, kişilik özellikleri (trait) yaklaşımları, bilişsel ve
davranışçı yaklaşımlar, farklı yaklaşımları yansıtan kuramların
karşılaştırılması.
YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
(2+0) 2
Öğrencilerin
hedef
dili
günlük
hayatta
rahatlıkla
kullanabilmelerini,
karşılaşacakları
problemlere
çözüm
üretebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma
yapabilmelerini hedefler. Öğrencilerin dönem sonunda hava
alanlarında, otellerde, restoranlarda, mağazalarda, hastanelerde
ve telefon görüşmelerinde sorunsuz iletişim kurmaları, girdikleri
sosyal ortamlarda arkadaş edinebilmeleri ve bu arkadaşlıkları
sürdürebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma
kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları
beklenir.
PSİ 331 Deneysel Psikoloji II: Biliş
(3+0) 3
Duyusal bellek, örüntü tanıma, algı, kısa süreli depolama ve
işlemleme, uzun süreli depolama ve işlemleme, bellek çeşitleri
(çalışma belleği, otobiyografik bellek, örtük bellek), unutma,
bellek illüzyonları, meta biliş.
PSİ 361 Psikopatoloji
(3+0) 3
Psikopatoloji kuramları ve psikoterapileri, klinik değerlendirme
süreçleri, psikopatolojik tanı ölçütleri, belli başlı psikopatolojik
bozukluklar.
PSİ 371 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
(3+0) 3
Endüstri ve örgüt psikolojisine genel bir bakış. Bu alanda çalışan
psikologların görev, sorumlulukları, kullanılan yöntemler, iş
analizi, ölçüt geliştirme, personel seçimi ve yerleştirme, ihtiyaç
analizi ve eğitim, performans değerlendirmesi ve geri bildirimi,
liderlik, iş yaşamına bağlı psikolojik değişkenler (iş doyumu,
olumlu-olumsuz çalışan tutumları, iş stresi vb.).

YD 312 İş Hayatı İçin İngilizce
(2+0) 2
Öğrencilerin hedef dili iş hayatında rahatlıkla kullanabilmelerini,
karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini, takım
çalışmalarını yürütebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri
düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler. Dönem sonunda
öğrencilerin birlikte çalıştıkları kişilerle tanışmaları, resmi
ilişkiler kurabilmeleri, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri,
müşteriler ile yüz yüze ve telefonda iletişim kurabilmeleri,
toplantılarda görüş bildirebilmeleri, gerektiğinde sorumluluk
üstlenebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma
kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları
beklenir.
PSİ 312 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
(2+2) 3
Psikolojide ölçmenin temel ilkelerinin tanıtılması; güvenirlik,
geçerlik ve ilgili istatistiki bilgiler; test geliştirme, testlerin
kullanımı; psikolojide kullanılan belli başlı testlerin psikometrik
özelliklerinin tanıtılması.
PSİ 362 Sağlık Psikolojisi
(3+0) 3
İnsan esenliği ile ilgili biyolojik, psikolojik ve sosyal unsurların
incelenmesi; sağlık ve hastalık tanımları; birincil ve ikincil
önleme çalışmaları; sağlıkla ilgili davranışlar.
YD 411 Mesleki Yabancı Dil I
(2+0) 2
Ders, öğrencilerin 6 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi
kurallarını, oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma
tekniklerini mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek
hayatlarında kullanmalarını hedefler. Dönem sonunda
öğrencilerin “psikoloji” alanında kullanılan teknik terim ve
kalıpları öğrenmeleri, bu alanda hedef dildeki teknik yayınları
takip edebilmeleri, makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum
hazırlayabilmeleri beklenir.
PSİ 401 Alan Yaz Çalışması
(3+0) 3
Bu dersin amacı, Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerinin almış
oldukları çeşitli derslerde elde ettikleri kuramsal ve uygulamaya
yönelik bilgileri alanda doğrudan gözlem/uygulama yaparak ya
da alanda yürütülen uygulamalar konusunda yapacakları bir
araştırma ile pekiştirmeleridir. Bu doğrultuda, öğrenciler ders
sorumlusu öğretim üyesinin onayı ile psikolojinin uygulama
alanlarından birinde gözlem/uygulama eğitim çalışması yapmayı
ya da psikolojinin uygulama alanları ile ilgili bir araştırma
yapmayı tercih edebilir.
PSİ 461 Klinik Psikoloji
(2+2) 3
Klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, temel teorik 2 odeler,
araştırma teknikleri, etik ilkeler, klinik psikolojide kariyer, klinik
değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları, ve uzmanlık
alanları.
YD 412 Mesleki Yabancı Dil II
(2+0) 2
Mesleki Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir. Ders,
öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi kurallarını,
oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma tekniklerini
mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek hayatlarında
kullanmalarını hedefler. Dönem sonunda öğrencilerin “psikoloji”
alanında kullanılan teknik terim ve kalıpları öğrenmeleri, bu
alanda hedef dildeki teknik yayınları takip edebilmeleri,
makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum hazırlayabilmeleri
beklenir.
PSİ 402 Gözlem ve Görüşme
(2+2) 3
Öğrencilere çeşitli alanlarda gözlem ve ilk görüşme becerilerini
kazandırmayı hedefleyen derste, psikolojik danışmanlık, klinik
psikoloji alanlarında kullanılan yöntemlere ek olarak iş
görüşmesi, eğitimde gözlem ve değerlendirme gibi psikolojinin
çeşitli mesleki uygulamalarına yönelik deneyim kazandırmayı
hedefler. Bu doğrultuda, ders süreci içinde her öğrencinin
süpervizyon altında, ilk gözlem ve görüşmeyi yapması
beklenmektedir.
PSİ 404 Psikolojide Mesleki Uygulamalar
(3+0) 3
Psikolojinin çeşitli uygulama alanlarına yönelik bilgilendirmenin
ardından bu alanlarda çalışan meslektaşlardan birinci elden bilgi
aktarımını amaçlayan derste, belediye, adliye, cezaevi, özel
eğitim merkezi vb. kurumlarda çalışan psikologların yaptıkları
uygulamalarla ilgili bilgi kazanılması ve iş tanımlarının
aktarılması hedeflenmektedir.
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TEMEL ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
(Alan İçi Seçmeli Dersler)
PSİ-AS 301 Psikoloji Temel Alan Seçmeli Dersleri
PSİ 303 Varoluşçu Psikoloji
(3+0) 3
Yalıtım, özgürlük, anlam ve ölüm gibi varoluşsal kaygıların
kuramsal, görgül yönleri; deneysel varoluşsal psikoloji
alanındaki çalışmalar.
PSİ 305 Psikoloji Tarihi
(3+0) 3
Psikolojinin bilim olarak ortaya çıkışı, ana psikoloji kuramları ve
bu kuramlar üzerinde etkili olan felsefe akımları, İlk ve Orta çağ
dönemlerinde kullanılan psikolojik yaklaşımları; psikoloji ve
fizyoloji etkileşimi; çağdaş psikoloji akımlarının (davranışçılık,
psikanaliz, Gestalt psikolojisi, hümanistik psikoloji, bilişsel
psikoloji vb.) incelenmesi; felsefenin ve psikolojinin insana
bakışının tarihsel değişimi.
PSİ 311 Nitel Araştırma Yöntemleri
(3+0) 3
Nitel araştırmaya tarihsel bakış, nitel araştırmanın bilimsel
araştırma içindeki yeri, nitel araştırma desen ve yöntemleri, nitel
araştırma süreci ve örneklem seçimi, veri toplama araçları olarak
görüşme, gözlem ve belgeler, veri analizi, nitel araştırmada
geçerlik ve güvenirlik.
PSİ 343 Psikolojide Yakın İlişkiler
(3+0) 3
Yakın ilişkilere genel bir bakış. Aile içi ilişkiler, evlilik, gibi
yakın ilişkilerin cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi değişkenler
açısından incelenmesi. İlişkilerde çekim, algı, iletişim, sosyal
destek, istismar,
cinsellik, güç, çatışma, ilişkilerin
sonlandırılması gibi konulara genel bir bakış.
PSİ 345 Toplumsal Cinsiyete Sosyal Psikolojik Yaklaşımlar
(3+0) 3
Toplumsal cinsiyet ve ilgili kavramların tanıtılması, toplumsal
cinsiyetle ilgili temel kuram ve araştırmaların gözden
geçirilmesi, bu konuyla ilgili mit, kalıpyargı, önyargıların
işlenmesi; öğrencilere farkındalık kazandırılması ve bu konuya
sorgulayıcı bir gözle bakmalarının sağlanması; toplumsal
cinsiyete dayalı eşitsizliğin ve cinsiyet ayrımcılığının yaşamın
çeşitli yönlerindeki etkisi.
PSİ 347 Sosyal Psikolojide Kalıpyargılar ve Önyargılar
(3+0) 3
Kalıpyargı literatürüne tarihsel bir bakış, ölçüm yöntemleri,
sosyal bilişte kalıpyargılar, sosyal bir kategori olarak
kalıpyargılar, kalıpyargıların doğruluğu, gruplararası süreçler
bağlamında kalıpyargılar, otomatikleşmiş inançlar olarak
kalıpyargılar, kalıpyargıların içerikleri, kalıpyargıların değişimi.
PSİ 349 Sosyal Psikolojide Liderlik
(3+0) 3
Liderlik kavramı, liderlikle ilgili yaklaşımlara tarihsel bir bakış,
özellik yaklaşımları, davranışsal yaklaşımlar, durumsal liderlik
modelleri, liderlik faktörlerini etkileyen değişkenler.
PSİ 353 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
(3+0) 3
Gelişim Psikolojisinde kuram ve yöntem, yaşam boyu gelişimde
özel dönemler ve krizler, gelişime yön veren dinamikler,
gelişimsel uygulamalar.
PSİ 355 Aile, Benlik ve İnsan Gelişimi
(3+0) 3
Gelişim psikolojisi bakış açısından benlik ve kimlik kavramları,
bunlarla ilgili çeşitli kuramsal, kavramsal ve görgül konuların
gözden geçirilmesi. Benlik kavramının yapısı ve işlevlerinde
kültür ve aile etkisi.
PSİ 363 Stres ve Stres Yönetimi
(3+0) 3
Stresin tanımı ve doğası, stres kaynakları, stres ve bedensel
hastalıklar, stres ve ruhsal etkileri, örgütsel stresin sonuçları,
stres ve kişilik, stres yönetiminde bireysel ve örgütsel stratejiler.
PSİ 365 Psikanalitik Kurama Göre Özne Yapılanması
(3+0) 3
Psikanaliz ve temel kavramları (bilinçdışı, metapsikoloji, cinsel
ve cinsellik, semptom, transfer, karşı-transfer, görüşme ortamı,
süreç, yorumlama vb), öznel (subjektif) gerçeklik, özne inşası,
birincil ve ikincil narsisizm, dürtü ve kaynakları, dürtü ve
psikoseksüel gelişim evrelerine göre organizasyonu (oral, anal,
fallik ve gizil dӧnem, ödip kompleksi, ergenlik ve ergenlik
krizleri, yetişkinlik).

PSİ-AS 302 Psikoloji Temel Alan Seçmeli Dersleri
PSİ 302 Cinsellik
(3+0) 3
İnsan cinselliğinin biyolojik ve fizyolojik yapı ve işleyişi;
cinselliğin kişisel, ilişkisel ve sosyal boyutları; insan cinsel
davranışı; kadın ve erkek cinselliğinin psikoseksüel yönleri;
cinsellikle ilgili çalışmalarda etik kurallar; cinsel bozuklukların
tanılanması ve temel tedavi yöntemleri.
PSİ 314 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
(2+2) 3
Faktöriyel desenler için ANOVA ve türevleri, çoklu regresyon
modelleri, faktör analizi ve parametrik olmayan istatistikler,
ilgili bilgisayar paket programının kullanımı.
PSİ 322 Beyin ve Farmakoloji
(3+0) 3
Psikofarmakolojinin
tarihsel
gelişimi,
nöroanatomi,
nörotransmiterler ve reseptörler, çeşitli psikolojik bozuklukların
nörobiyolojisi ve bu bozukların tedavisinde kullanılan ajanlar.
PSİ 342 Deneysel Sosyal Psikoloji
(3+0) 3
Sosyal psikolojide deneysel yöntem ve paradigmalar, grup
çalışmaları, sosyal biliş çalışmaları yakın ilişki çalışmaları,
saldırganlık ve toplum yararına davranışlar ile ilgili deneysel
çalışmalar.
PSİ 344 Benlik Psikolojisi
(3+0) 3
Benliğin doğası, benlik ile ilgili bilgiye dair bilişsel süreçler,
benlik gelişimi, davranışta öz düzenleme süreçleri, benliğin
sunumu, özsaygı, benlik üzerinde kültürün ve toplumun etkisi.
PSİ 346 Ahlak Psikolojisinde Güncel Konular
(3+0) 3
İyi-kötü, doğru-yanlış, dürüstlük-sahtekârlık gibi konulara sosyal
psikolojik bir bakış açısı. Özellikle sosyal psikoloji alanından
son dönemde etkili olmuş ahlakla ilgili kuram ve araştırmaların
gözden geçirilmesi, güncel olayların bu bakış açılarıyla
değerlendirilmesi.
PSİ 348 Grup Dinamikleri ve Süreçleri
(3+0) 3
Grup kavramı, ilkeleri, grup dinamiği ve sürecine genel bakış.
Grup sürecinin yapılandırılması (başlatma, sürdürme ve
sonlandırma), iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen unsurlar;
çeşitli kuramsal bakış açılarına göre grup yaklaşımları.
PSİ 356 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi
(3+0) 3
Gelişimsel müdahale programları geliştirmede kuramsal
yaklaşımlar, yöntem sorunu, program değerlendirme ve yaşamın
çeşitli dönemlerinde gelişimi destekleme amaçlı geliştirilmiş
uygulama programlarının tanıtımı.
PSİ 358 Psikanalitik Açıdan Çocuk Gelişimi
(3+0) 3
Çocuk gelişiminin psikanalitik açıdan genel bir değerlendirmesi.
Anne-çocuk ilişkisi bağlamında benlik gelişimi, psikanalitik
kuramların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi, birincil bakıcı ve
çocuk ilişkisi, kardeş ilişkileri.
PSİ 372 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde İnsan Kaynakları
(3+0) 3
İnsan davranışını tanıma, analiz etme, insan davranışının diğer
örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama; davranışı, insanın
esenliği ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme
konularına genel bir bakış. Çalışma yaşamı sürecinde, işe
alımdan işten ayrılmaya dek, kişilik, tutum, değerler, motivasyon
gibi özelliklerin kurumsal değişkenlerle etkileşimi, bunların
bireysel ve örgütsel düzeydeki sonuçları.
PSİ-AS 401 Psikoloji Temel Alan Seçmeli Dersleri
PSİ 413 Zekâ ve Ölçülmesi
(3+0) 3
Psikolojide zekâ kavramı ve kuramlarının tarihsel gelişimi, Binet
ve Wechsler testleri, diğer zeka ölçümleri, test kullanımı ve
yönergeleri.
PSİ 441 Kültürlerarası Psikoloji
(3+0) 3
İnsan duygu, düşünce ve davranış süreçleri üzerinde kültürel
bağlamın etkilerinin bilimsel bulgular ışığında incelenmesi;
öğrencilere
farklı
kültürlerdeki
insanların
psikolojik
süreçlerindeki
benzerlik
ve
farklılıklara
duyarlılık
kazandırılması; çoğunlukla Batı literatüründe geliştirilen
psikolojik bilgi birikimine kültürel bir sorgulamayla bakma.
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PSİ 453 Yaşam Boyu Gelişimsel Bozuklular
(3+0) 3
Gelişimsel bozuklukların tanımı, müdahale yöntemleri, yasal ve
etik konular.
PSİ 463 Gestalt Yaklaşımında Temel Kavramlar
(3+0) 3
Varoluşçu-hümanistik yaklaşımlardan biri olan Geştalt
yaklaşımının kişiye, kişi-çevre etkileşimine, değişime ve
gelişime nasıl baktığını temel kavramlar üzerinden ele almaktır.
Öğrencilerin gerek kuramsal gerekse bireysel farkındalık
düzeylerinin yükseltilebilmesi için çeşitli uygulamalara da yer
verilecektir. Böylece öğrenciler Geştalt yaklaşımının bakış
açısını günlük yaşamda ve psikolojik sorunlarla ilgili olarak nasıl
kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
PSİ 465 Psikopatolojide Seçme Konular
(3+0) 3
Belli psikolojik bozukluklara yönelik kuramsal yaklaşımlar, bu
bozukluklara yönelik güncel çalışmalar ve psikoterapi
yöntemlerinin etkililiğine dair bulgular.
PSİ 467 Nöropsikolojik Bozukluklar
(3+0) 3
Nöropsikolojik bozukluklar ve türleri, tedavi, müdahale ve takip
yaklaşımları, yasal ve etik konular.
PSİ 469 Psikoterapinin Kuramsal Temelleri
(3+0) 3
Psikoterapi
alanındaki
temel
kuramsal
yaklaşımların
öğrenilmesi. Temel psikoterapötik kuramların, insan doğasına ve
anormal davranışa bakışı ele alınarak, terapi süreçleri arasındaki
farklılık ve benzerliklerin gözden geçirilmesi.
PSİ 473 Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
(3+0) 3
Endüstri ve Örgüt psikolojisi alanındaki belli temel konular ile
ilgili kuramsal yaklaşımlar, güncel uygulamalar ve/veya güncel
bulgular.
PSİ 481 Cinsel İşlev Bozukluklarında Teori ve Tedavi
Teknikleri I
(3+0) 3
Seksofonksiyonel teori ve tedavi teknikleri, cinsel terapi ortamı,
kadın ve erkek cinselliğinde görülen bozukluklar, cinsel işlev
bozukluklarını tanılama ölçütleri, konuyla ilgili vaka analizi
örnekleri.
PSİ 483 Göçmenlerde Psikolojik Uygulamalar
(3+0) 3
Farklı uyruktan ve kültürlerden göçmenlerin (siyası sığınmacılar,
ekonomik göçmenler, evlilikle göç eden eşler vb.) psikolojik
yardım ihtiyaçlarına cevap vermek için gerekli teorik ve teknik
çerçeveye bakış. Uluslararası göç hareketleri, kültür ve
psikopatoloji (medikal antropoloji), göçün insan hayatına
etkileri: göç ülkesinde “kişi” ve “kişi” silinmesi, göçmenlerle
klinik değerlendirme ve teşhis, psikolojik testler ve kültürel
faktörler, göçmenlerle psikoterapi, dil sorunu ve psikoterapi,
göçte hayat dönemleri (bireysel gelişim, evlilik, aile vb).
PSİ-AS 402 Psikoloji Temel Alan Seçmeli Dersleri
PSİ 418 Kişilik Ölçümü Yöntemleri
(3+0) 3
Kişilik ve tanımı, kişilik değerlendirmesinde geçerlik ve
güvenilirlik, kişilik değerlendirmesinde kullanılan objektif ve
projektif yöntemler.
PSİ 452 Özel Gelişen Çocuklar
(3+0) 3
Fiziksel ya da zihinsel engelli çocukların özellikleri, engelli
çocuklarla yapılan eğitim ve müdahale çalışmaları.
PSİ 462 Vaka Formülasyonu
(3+0) 3
Anamnez alma, hasta hikâyesi oluşturma, görüşme tekniklerini
incelemenin ardından ele alınan vakalarda tanı, ayırıcı tanı ve
tedavi basamaklarının ele alınması.
PSİ 464 Klinik Psikolojide Seçme Konular
(3+0) 3
Belirli psikolojik bozukluklara yönelik kuramsal yaklaşımlar ve
müdahale yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları ve bu
yaklaşımların etkililiğine yönelik güncel bulgular.
PSİ 466 Aciller ve Psikopatoloji
(3+0) 3
Tanı basamaklarının DSM IV ve V ışığında incelenmesi, acil
vakaların değerlendirilmesi ayırıcı tanıların yapılması ve gerekli
vakaların yatış için hastanelere yönlendirilme süreçleri.

PSİ 468 Aile Terapisi Kuramları
(3+0) 3
Ailenin tanımı, kültür-aile ilişkisi, evlilik ve türleri, evlilikte
çatışma ve çatışma çözümü, cinsellik ve cinsel işlev
bozuklukları, bir sistem olarak aile, işlevli ve işlevsiz aileler, aile
terapisinin temel kavramları ve yaklaşımları.
PSİ 472 Personel Seçimi ve Testler
(3+0) 3
Personel seçiminde kullanılan yöntemler, geçerlilik ve
güvenilirlik, objektif ve projektif değerlendirme, sık kullanılan
testlerin psikometrik özellikleri.
PSİ 482 Cinsel İşlev Bozukluklarında Teori ve Tedavi
Teknikleri II
(3+0) 3
PSİ 481 dersinin devamıdır. Cinsel işlev bozukluklarının
tedavisinde seksofonksiyonel tedavi tekniklerinin uygulanması,
vaka çalışmalarıyla örneklenmesi ve öğrenci ödev çalışmalarıyla
desteklenmesi.
PSİ 484 Klinik Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikâyesi
Alma Teknikleri
(3+0) 3
Klinik çalışma çerçevesinde karşılaşılan vakaların araştırma
verisine dönüştürülmesi ve analizi. Belirlenen araştırma
konularında klinik görüşme, hayat hikâyesi alma yöntemlerinin
kullanımı. Klinik psikolojide araştırma, klinik görüşme
teknikleri, terapi ve araştırma amaçlı klinik görüşmeler, verilerin
klinik vakaya dönüştürülmesi, hayat hikayesi alma yöntemi ve
kullanıldığı alanlar, hayat hikayesi ve araştırmalar, hayat
hikayesi alma cetvelinin oluşturulması, içerik düzenleme ve
içerik analiz teknikleri.
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
(Alan Dışı Seçmeli Dersler)
PSİ-TS 101 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 101 Sosyolojiye Giriş
(3+0) 3
Sosyolojinin tanımı, sosyolojide kuram ve yöntem, sosyal
tabakalaşma, kültür ve günlük yaşamın sosyolojisi.
PST 103 Güncel Sosyoloji
(3+0) 3
Sosyolojinin tanımı, sosyolojide kuram ve yöntem,
küreselleşme, günlük yaşamın sosyolojisi, aile ve yakın ilişkiler,
sağlık ve engellilik, etnisite, fakirlik ve küresel eşitsizlik.
PSİ-TS 102 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 102 Felsefenin Temelleri
(3+0) 3
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, temel problemler, çağdaş
felsefe akımları.
PST 104 Felsefi Okumalar
(3+0) 3
Kurgusal düşüncenin doğuşu ve gelişimi, felsefi düşüncenin
temel kavramları, felsefede temel metinler.
PSİ-TS 202 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 202 Sosyal Antropoloji
(3+0) 3
İnsanın farklı kültürel bağlamlarda ele alınışı; kültür ve sosyal
yapı kavramlarının anlamı ve evrimi; ilk ve çağdaş toplulukların
dil, din, aile, akrabalık, ekonomi, politika ve gelenekler
aracılığıyla oluşturdukları kültürel olgular.
PST 204 Bilim Felsefesi
(3+0) 3
Temel kavramlar (kuram, yasa, yöntem, olgu, deney, hipotez,
gözlem, nesnellik vs.) ve temel kuramlar (olgusal
doğrulanabilirlik, yanlışlanabilirlik, pozitivizm vb.); bilimsel
düşünmeyi, gündelik, dinsel, sanatsal vs. düşünmeden ayıran
temel özellikler; güncel bilimsel gelişmelerin eleştirel bir gözle
değerlendirmesi
ve
eleştirel
düşünebilme
becerisine
kazandırılması.
PST 206 Mitoloji
(3+0) 3
Mit ile düşünen insan; mitten felsefeye ve rasyonaliteye geçiş;
mitsel düşünce ile rasyonel düşünce arasındaki ilişki ya da
kopuş; ilgili metinlerin incelenmesi; güncel problemlerin farklı
ve yaratıcı bakış açısıyla değerlendirilmesi.
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PST 208 Öfke Yönetimi
(3+0) 3
Öfke ve öfkenin fizyolojisi, öfkeye eşlik eden yanlış/olumsuz
inançlar, öfke yönetim programları, birey ve grup uygulamaları.
PST 210 İnsan Hakları
(3+0) 3
İnsan hakları kuramı, tarihte insanın siyasal yönü, insan
haklarına eleştirel yaklaşımlar, hak ve özgürlük bildirgeleri,
insan haklarının uluslararası ve yerel konumu, özgürlükler.
PST 212 Hukuka Giriş
(3+0) 3
Temel hukuki kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları,
hukuk fikri ve hukuki düşünce tarzı, hukuk kuralları, hukuk
kuralları ve diğer toplumsal davranış kuralları arasındaki
ilişkiler, evrensel-yerel hukuk, yazılı ve yazılı olmayan hukuk,
hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi, hukukun alt dalları.
PST 214 Siyaset Bilimi
(3+0) 3
Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla
ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri,
siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem, rejim ve
ideolojiler; meşruluk, demokrasi, siyasal katılım, sivil toplum,
siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda.
PSİ-TS 301 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 301 Uygarlık ve Psikanaliz
(3+0) 3
Psikanalitik açıdan uygarlığın doğuşu, insan topluluğunun
gerekleri ile temel dürtüler arasındaki çatışma, bu çatışma
sonucunda toplumun maddi ve maddi olmayan kültür öğelerinin
doğuşu.
PST 303 Klasik ve Sembolik Mantık
(3+0) 3
Temel kavramlar, basit ve karmaşık önermeler, günlük dilin
sembolik önermelere çevrilmesi, mantıksal hatalar.
PST 305 Toplumsal Tabakalaşma
(3+0) 3
Toplumsal tabakalaşmaya yönelik kuramsal yaklaşımlar;
eşitsizliğin işlevleri ve işlevsizlikleri; eşitsizliğin sosyal yapısı;
yöneten kesim, elitler ve üst sınıf; etnisiteye ve cinsiyete dayalı
eşitsizlik; eşitsizliğin sonuçları.
PST 307 Şehir Sosyolojisi
(3+0) 3
Şehir yaşamı ve tarihte şehir yaşamının gelişimi; büyük şehirler
ve mega şehirler; şehir, ekonomi ve politika
PST 309 Evlilik ve Aile Danışmanlığı
(3+0) 3
Ailelerin genel özellikleri, aile terapisinin temel kavramları, aile
terapisi sürecine çeşitli yaklaşımlar.
PST 311 İnsan Hakları ve Demokrasi
(3+0) 3
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi,
demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi
anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, insan
hakları ve demokrasi eğitimi, demokratik yurttaşlık, haklar ve
özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal
ve uluslararası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi
vb.), insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar.
PST 313 Eğitimde Psikolojik Uygulamalar
(3+0) 3
Psikolojik uygulamalar ve eğitim,
eğitim faaliyetlerinde
psikolojik uygulamaların yeri ve önemi, çağdaş eğitim
sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik, rehberliğin
başlıca türleri, okullarda rehberlik hizmet alanları ve birimleri,
eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel-sosyal rehberlik,
bireyi tanıma teknikleri, özel eğitim ve rehberlik,
okul
psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi,
okullarda psikolojik uygulamalarda örgüt ve personel..
PST 315 Zihin Felsefesi
(3+0) 3
Temel kavram ve kuramlar; zihin – beden problemi, idealizm ve
fenomenoloji, bilinç ve özbilinç sorunu, yapay zekâ problemi;
zihin felsefesi bakış açısıyla güncel felsefi ve bilimsel
problemlerin tartışılması.
PST 317 Danışmanlık Psikolojisinde Temel Konular (3+0) 3
Danışmanlık Psikolojisinin tarihi, etik değerler, terapötik ilişki,
danışmanlık psikolojisinde kuramsal yaklaşımlar, okul ve
kariyer gibi çeşitli alanlarda danışmanlık uygulamaları.

PSİ-TS 302 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 302 Kişilerarası İletişim
(3+0) 3
İletişim ve iletişimin özellikleri, iletişim ile ilgili temel
kavramlar, sözlü ve sözsüz iletişim, dinleme ve anlama, aktif
dinleme ve empati, iletişim çatışmaları ve çatışma çözümü.
PST 304 Felsefede Post-Modernizm
(3+0) 3
Modernizm ve postmodernizm arasındaki fark; postmodern
felsefenin kurucu metinleri; güncel problemleri değerlendirmede
postmodern bakış açısı.
PST 306 Dinler Tarihi
(3+0) 3
Dinlerin doğuş ve gelişmeleri; inanç, ibadet, ahlâk vb. konular;
dinlerin birbirleriyle olan ilişkileri; dinler arasında benzer, farklı
ve ortak yönler; yaşayan dünya dinleri, insanlık tarihinde yer
almış inançların önemi.
PST 308 Psikoloji ve Mekân I
(3+0) 3
Mekan algısının öznel (bireye ilişkin) ve nesnel (mekana ilişkin)
unsurlardan etkilenmesi; mekânsal algılama süreçleri, mekânsal
deneyimin duyusal ve algısal boyutları, mekânın algısal
bileşenleri. Algıya dayalı mekânsal deneyimin ve bilginin çeşitli
ifade araçları kullanılarak tanımlanması.
PST 310 Eğitimde Kullanılan Testler
(3+0) 3
Çocukların örgün eğitime hazır oluş düzeyi ve eğitim süreci
içerisinde öğrencilerin değerlendirilmesini amaçlayan beceri,
yetenek ve ilgi testleri ve bunların psikometrik özellikleri.
PST 312 Eğitimde Yaratıcı Drama
(3+0) 3
Dramanın tanımı ve tarihçesi, drama ile ilgili kavramlar,
uygulanış aşamaları, süreçteki unsurlar, uygulamada dikkat
edilmesi gerekli unsurlar, eğitimdeki önemi, dramada
yararlanılacak kaynaklar konular ve atölye çalışmaları ile ilgili
bilgi ve beceri kazanımı.
PST 314 Ekonomiye Giriş
(3+0) 3
İktisadi mesele, iktisat ve iktisadi analiz; arz, talep ve piyasa
dengesi; tam rekabet ve tüketici dengesi ve talep esneklikleri;
iktisadi büyüme ve dalgalanmalar; ekonominin ölçülmesi; dış
ticaret ve büyüme.
PST 316 Siyasi Düşünceler Tarihi
(3+0) 3
Antik Yunan’dan Fransız devriminin sonuna kadar siyasal
düşünceler, sosyo-ekonomik ve siyasal yapılar; tarih içerisinde
ortaya çıkmış farklı düşünce akımları.
PST 318 Özgüven ve Özgüven Kazanımı
(3+0) 3
Özgüven ve çeşitleri, özgüvenle ilgili kavramlar, özgüven
problemi, özgüvenin doğası, kendini tanımak ve farkındalık,
ayrım farkındalığı, otokontrol, özgüven ve zaman, özgüven ve
iletişim, hayır diyebilmek.
PSİ-TS 401 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 401 Ölçek Geliştirme
(3+0) 3
Psikolojide ölçme; geçerlilik ve güvenilirlik; ölçek geliştirme,
adaptasyon ve standardizasyon; ölçek türleri, madde yazımı,
madde analizi.
PST 403 İnsan Felsefesi
(3+0) 3
İnsan hakları kavramı, insanın dünyadaki ve evrendeki yeri,
insan ile diğer canlılar arasındaki ilişki, insanın diğer varlıklar
karşısındaki sorumluluğu; felsefe tarihi boyunca bu problemleri
konu edinen filozofların metinlerinin değerlendirilmesi.
PST 405 Estetik ve Sanat Felsefesi
(3+0) 3
Temel kavramlar (güzel, çirkin, estetik haz, mimesis, katarsis
vs.) ve genel kuramlar (oyun olarak sanat, doğanın taklidi olarak
sanat, toplumsal sanat, arınma olarak sanat vs.); sanat
felsefesinin temel problemleri; bu problemlerin kavram ve
kuramlar ışığında tartışılması.
PST 407 Test Dışı Teknikler
(3+0) 3
Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman
cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile
gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi
gözlemsel teknikler ve vaka incelemesi, vaka kaydı gibi
durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve
güvenirlikleri.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ders İçerikleri
PST 409 Öğrenme Güçlükleri
(3+0) 3
Öğrenme güçlüğünün
tanımı, öğrenme güçlüklerinin
sınıflandırılması, öğrenme güçlüğü olanların ayırt edilmesi
öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin kendisine, ailelerine ve
öğretmenlerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık
yöntemleri.
PST 411 Çocuk Değerlendirmede Objektif Testler (3+0) 3
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri. Çocuk gelişiminin
izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların
tanımlanmasına yönelik değerlendirme araçlarının psikometrik
özellikleri ve örnek test uygulaması ile testlerin raporlanması.
PST 413 Karşılaştırmalı Eğitim
(3+0) 3
İki veya daha fazla ülkenin eğitim sistemlerinin benzer ve farklı
yönlerinin ortaya koyulması, gelişmiş ve gelişmekte olan çeşitli
ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, amaç ve politikalarının
incelenmesi ve bunların Türk eğitim sistemi ile
karşılaştırılması.
PSİ-TS 402 Psikoloji Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri
PST 402 Güncel Sosyal Beceri Programları
(3+0) 3
Çocuk ve ergenlerde iletişim becerisi, atılganlık, olumlu sosyal
davranışlar ya da benlik düzenleme gibi becerilerin
kazandırılmasına yönelik program geliştirme, uygulama ve
etkililik değerlendirmesi.
PST 404 Özel Eğitimde Psikolojik Uygulamalar
(3+0) 3
Özel eğitim kurumları ve yasal düzenlemeler, özel eğitim
öğrencilerinin özellikleri, öğrencilerin gelişimini takip etmede
kullanılan teknikler, aileler ve öğretmenler ile danışmanlık
uygulamaları.
PST 406 Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm
(3+0) 3
Türkiye’de değerler ve zaman içerisinde değerin değişimine
yönelik çalışmalara genel bir bakış.
PST 408 İnsan Kaynakları Yönetimi
(3+0) 3
Temel kavramlar; İKY ve stratejik yönetim; İKY-toplam kalite
yönetimi; işçi-işveren ilişkileri; insan kaynakları bölümlerinin
görevleri, bu görevlere dair uygulamalar.
PST 410 Çocuk ve Oyun Terapisi
(3+0) 3
Genel çocuk gelişimi, oyun terapisinin tarihsel arka planı, temel
kavramları, oyunun işlevi ve anlamı, oyun terapisinin çıktıları,
vaka incelemeleri.
PST 412 Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
(3+0) 3
Bireysel farklılıkların eğitime yansıması, zekâ, ilgi ve yeteneğin
öğrenme üzerindeki etkisi, öğrenme biçimi, önbilginin öğrenme
sürecindeki yeri ve önemi, öğrenmede güdülenme, içe dönük ve
dışa dönük kişilik yapıları, denetim odağı, epistemolojik
inançlar, özyeterlilik inançları, cinsiyet ve öğrenme.
PST 414 Yetişkin Değerlendirmede Objektif Testler (3+0) 3
Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri. Özellikle klinik
psikoloji uygulama ve araştırma alanında yetişkinlere yönelik
olarak kullanılan temel objektif ve projektif testlerin (KMM,
TAT, Rorscach, MMPI vb.) psikometrik özellikleri ile
tanıtılması, uygulama, değerlendirilme, rapor yazımı ve alanda
kullanırken izlenecek etik kurallar.
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