
UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ  

   

I. DÖNEM  

PSI 501 İleri Psikopatoloji  

Bu dersin amacı, DSM-IV'e göre Psikolojik bozuklukların kategorilerinin ve bu bozukluklara dair temel 

kuramların öğretilmesi, bu kuramlar ışığında ruhsal bozuklukların nedenlerinin ve oluşum süreçlerinin 

incelenmesi ve psikopatolojide ve anormal davranışlarda temel yaklaşımları anlamaktır. Hedeflenen 

çeşitli psikolojik rahatsızlıkları “normal” olandan ayırt edebilmek ve tedavinin içeriğini anlayabilmek 

için öğrencilerin hastalara nasıl tanı koyacaklarını anlamaları ve psikopatolojinin kategorilerini 

bilmeleridir.     

  

PSI 503 Alan Çalışması I  

  

Bu derste uygulamalı klinik psikolojiye giriş yapılacaktır. Bu derste vakaların incelenmesi, diagnostik 

kriterlerinin oluşturulması, terapötik açıdan ne gibi tekniklerin hangi vakaya uygulanması gerektiği 

gibi uygulamalı bir interaktif çalışma yapılacaktır. Bu dersin diğer amacı, öğrencilerin deneyimlerinin 

ve görüşlerinin topluca ele alınarak, her bireyin kişisel deneyiminden diğerlerinin de faydalanmasıdır.  

  

PSI 511 İleri İstatistik (Seçmeli)  

  

Bu dersin amacı ileri istatistiğe hakim olmak ve temel istatistiksel yöntemleri uygulama becerilerini 

geliştirmektir.   

 

PSI 505 Görüşme Teknikleri, Kuramları ve Uygulamaları  

  

Klinik psikoloji uygulamalarında çeşitli birey ve gruplarla ön görüşme teknikleri, anamnez alma, 

terapinin ön ve ilerleyen aşamalarındaki görüşme teknikleri uygulamalı olarak ele alınacaktır. Bu 

dersin hedefleri arasında; ilk görüşmenin hedefleri, terapötik ilişkinin kurulması, hasta-terapist 

ilişkisinin sınırları, risk faktörleri, tanı koyma, tedavi planını oluşturma, seansı belirleme, etik kuralları 

belirleme ve nasıl uygulanacağını öğrenme yer almaktadır.  

  

PSI 509 Seminer  

  

Psikoloji alanında yapılmış araştırmalar incelenerek, sınıf ortamında irdelenir ve yeni öneriler,  bakış 

açıları kazandırılmaya çalışılır. Tez dönemi öncesi bu ders ile tez sürecine ön hazırlık 

amaçlanmaktadır.  



II. DÖNEM  

  

PSI 502 İleri Araştırma Yöntemleri  

  

Bu dersin amacı, ileri araştırma yöntemlerini anlamak, uygulayabilmek ve çeşitli istatistik 

çözümlemelerle araştırma sonuçlarını oluşturmaktır.  

  

PSI 506 Psikoterapi Yöntemleri  

  

Bu derste birçok kuramsal yaklaşım kullanılarak uygulamalı psikoterapi teknikleri öğretilecek, 

danışanların problemlerini anlayarak psikoterapi açısından çözüm metotları bu yaklaşımlardaki 

farklılıklar açısından da incelenecektir.  

  

PSI 512 Psikolojik Testler (Seçmeli)  

  

Ruh sağlığı bozukluklarının psikolojik ölçme ve değerlendirmeler eşliğinde incelenmesi ele alınır. Bu 

dersin amacı kapsamında psikoloji alanındaki temel testler incelenir. 

  

PSI 514 Grupterapileri (Seçmeli)  

  

Bu derste, grup terapisi kavramı, kullanım alanları, grup içi dinamikler, terapi teknikleri, uygulamaları, 

grubu yöneten psikoloğun görevleri, hangi danışan gruplarının bu tekniğe uygun olarak alınacağı ve 

grup terapisinde kuramsal yaklaşımlar incelenecektir.   

  

PSI 504 Alan Çalışması II  

  

Alan Çalışması I dersinin devamı niteliğindedir. Öğrenciler alanda karşılaştıkları vakalarla ilgili 

deneyimlerini ve görüşlerini ileterek, vakalar tek tek ele alınır. Amaç, her bireyin kişisel deneyiminden 

diğerlerinin de faydalanmasıdır.  

  

  

  

III. ve IV. dönemler tez dönemidir. 


