
 

 

 FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA PSYKOLOGIA

 

Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykologi-
an eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, 
neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan ja työ- ja orga-
nisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, teori-
at sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja 
raportoida empiirisen tutkimuksen. 

 

A. Filosofian maisterin pääaineopinnot (vähintään 90 op) 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT   

 

Valitaan vähintään 45 opintopistettä seuraavista: 
PSYS112  Kehityspsykologia III A      5 op 
PSYS113 Kehityspsykologia III B      5 op 
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede  

ja neuropsykologia       5 op 
PSYS123 Neuropsykologia III B: Kognitiivisen neurotieteen  

menetelmät ja sovellukset      5 op 
PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A     5 op 
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B     5 op 
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A    5 op 
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B    5 op 
PSY S191  Psykologian erityiskysymykset I          1–10 op 
PSY S192  Psykologian erityiskysymykset II           1–10 op 
PSYS202  Psykologian tutkimusmenetelmät III    5 op 
Contemporary Issues in Psychology -opintojaksot (CIP) 

 

sekä opintojaksot: 

PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma)             40 op 
PSYS220 Maturiteetti        0 op 
PSYS291 Loppukoe        5 op 

B. Vapaasti valittavat opinnot 
Filosofian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja 
niin että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 120 op. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kan-
sainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, viestintä-, 
ja kieli- tai yleisopintoja. Lisäksi esimerkiksi seuraavat opintojaksot tai opintokokonaisuudet sopi-
vat vapaasti valittaviin opintoihin: 

PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III: Kvantitatiiviset   5 op  
  menetelmät 
PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I           1–10 op 
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II           1–10 op 
PSYS329 Orientoiva harjoittelu II             1–5 op 
Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuus             25 op  
Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus              30 op 

Kvalitatiiviset menetelmät / Tiedekunnassa järjestettävä opetus 
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