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1. Dönem
1. hafta
2. hafta
3. hafta
4. hafta
5. hafta
6. hafta
7. hafta
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10. hafta
11. hafta
12. hafta
13. hafta
14. hafta
15. hafta
16. hafta

Psikolojinin kapsamı, ilgi alanı, tarihi gelişimi, yaklaşımları, araştırma yöntemleri
Psikolojide etik ve sorunları, psikolojinin alt alanları, psikolojinin iş alanları,
Türkiye’de psikolojinin gelişimi
Davranışın içsel süreçleri, nöron ve nörotransmiterler, beyin, omurilik, merkezi sinir
sistemi, çevresel sinir sistemi, iç salgı sistemi, davranış genetiği
İç salgı sistemi, sinir sistemi ile hormonsal etkileşim, davranış genetiği
Duyum ve algı süreçleri, bilincin farklı yönleri
Uyku, rüyalar, hipnoz, meditasyon
Madde kullanımı, bağımlılık, depresanlar, stimülanlar ve halüsünojenler
Bellek, zihinsel kodlama, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek
Örtük bellek, semantik bellek, episodik bellek, otobiyografik bellek ve belleği
güçlendirme
Öğrenmenin tanımlanması, öğrenme süreçleri
Klasik koşullama, edimsel koşullama ve bilişsel öğrenme
Dil ve düşünce, problem çözme ve karar verme
Zekânın tanımlanması, zekâ kuramları, zekâ testleri, geçerlik ve güvenirlik, zekânın
belirleyicileri, zekâ geriliği, üstün zekâ ve yaratıcılık.
Gelişimin tanımlanması, özellikleri, gelişime özgü yöntemler, doğum öncesi gelişim,
bebeklik
Ergenlik, yetişkinlik ve ileri yetişkinlik
Ara Sınav
2. Dönem

1. hafta
2. hafta
3. hafta
4. hafta
5. hafta
6. hafta
7. hafta
8. hafta
9. hafta
10. hafta
11. hafta
12. hafta
13. hafta
14. hafta
15. hafta
16. hafta

Güdü türlerinin incelenmesi
Duygu, duygu kuramları, duyguların ifade edilmesi konularının incelenmesi.
Kişilik ve kişilik kuramlarının incelenmesi.
Kişilik değerlendirmesinin incelenmesi.
Stres ve stresle başa çıkma konularının incelenmesi.
Stres- sağlık ilişkilerinin sağlıklı olma bakımından değerlendirilmesi
Normal dışı davranışların kategorilerinin, boyutlarının belirlenmesi
Normal dışı davranışı açıklayan modellerin incelenmesi.
Normal dışı davranışların sınıflandırılması ve bozukluk kategorilerinin incelenmesi.
Psikoterapi türlerinin ve etkililiklerinin değerlendirilmesi
Biyolojik tedavilerin, tedavide cinsiyete ve kültüre dayalı farklılıkların
değerlendirilmesi
Sosyal biliş, tutum, önyargı ve ayrımcılık olgularının incelenmesi.
Sosyal etki konusunun incelenmesi.
Toplumsal cinsiyet konusunun incelenmesi.
Kültür-biliş, kültür-duygu ve kültür-sosyal davranış ilişkilerinin değerlendirilmesi
Ara Sınav

