
 

 

 

 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAI-
NEENA KEHITYSPSYKOLOGIA
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon opinnot suoritetaan psykologian kandidaatin tutkin-
torakenteen mukaan.

 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA 
KEHITYSPSYKOLOGIA  
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon opinnot suoritetaan filosofian maisterin (pääaineena 
psykologia) tutkintorakenteen mukaan. 
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