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Note: The syllabus comprises of 15 Units, each unit carries 4 marks. 

UNIT-1:  4 Marks 

i) PPssyycchhoollooggyy  aass  SScciieennccee 

ii) OOrriiggiinn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  PPssyycchhoollooggyy 

iii) PPeerrssppeeccttiivveess::  CCooggnniittiivvee,,  BBeehhaavviioouurraall,,  PPssyycchhooaannaallyyttiicc,,  HHuummaanniissttiicc  &&  SSoocciioo--

ccuullttuurraall 

iv) MMeetthhooddss::  EExxppeerriimmeennttaall  &&  QQuuaassii--EExxppeerriimmeennttaall 
 

UNIT-2: 4 Marks 

i) CCooggnniittiivvee  &&  PPeerrcceeppttuuaall  PPrroocceesssseess 

ii) LLeeaarrnniinngg  &&  MMeemmoorryy 

iii) MMoottiivvaattiioonn  &&  EEmmoottiioonn 

iv) IInntteelllliiggeennccee  TThheeoorriieess  ((SSppeeaarrmmaann,,  GGaarrddnneerr  &&  SStteerrnnbbeerrgg)) 
 

UNIT-3:  4 Marks 

i) NNaattuurree  &&  ddeetteerrmmiinnaannttss  ooff  PPeerrssoonnaalliittyy 

ii) TThheeoorriieess  ooff  PPeerrssoonnaalliittyy 

iii) AApppprrooaacchheess  ttoowwaarrddss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr 

iv) IInnddiivviidduuaall  lleevveell  pprroocceesssseess::  ppeerrssoonn  ppeerrcceeppttiioonn 
 

UNIT-4 : 4 Marks 

i) AAttttrriibbuuttiioonn  TThheeoorriieess  ((HHeeiiddeerr,,  JJoonneess  &&  DDaavviiss  aanndd  KKeellllyy)) 

ii) AAttttiittuuddee::  FFoorrmmaattiioonn,,  CChhaannggee  aanndd  RReessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee 

iii) IInntteerrppeerrssoonnaall  PPrroocceesssseess 

iv) PPrroo--ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr  &&  aaggggrreessssiioonn 

UNIT-5 : 4 Marks 

i) GGrroouupp  ddyynnaammiiccss  ::  kkeeyy  aassppeeccttss  ooff  ggrroouuppss,,  nnaattuurree  &&  ffuunnccttiioonn  ooff  ggrroouuppss 

ii) CCooooppeerraattiioonn  &&  CCoonnfflliicctt 

iii) CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  TTyyppeess,,  BBaarrrriieerrss  aanndd  PPrroocceesssseess 

iv) LLeeaaddeerrsshhiipp  ::  nnaattuurree  &&  tthheeoorriieess  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp                                                                                                 
 

  



UNIT-6 : 4 Marks 

i) NNaattuurree  aanndd  ccrriitteerriiaa  ooff  aabbnnoorrmmaalliittyy 

ii) CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm  ((DDSSMM--VV)) 

iii) BBiioollooggiiccaall,,  ffaammiilliiaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  bbeehhaavviioouurraall  ppeerrssppeeccttiivveess  ooff  PPssyycchhoollooggiiccaall  

ddiissoorrddeerrss 

iv) CCooggnniittiivvee  &&  PPssyycchhooddyynnaammiicc  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  ddiissoorrddeerrss                     
 

UNIT-7 : 4 Marks 

i) AAnnxxiieettyy  ddiissoorrddeerrss  ((sseeppaarraattiioonn  AAnnxxiieettyy  ddiissoorrddeerr,,  ssppeecciiffiicc  pphhoobbiiaa  aanndd  ssoocciiaall  

pphhoobbiiaa)) 

ii) PPaanniicc  DDiissoorrddeerr,,  OObbsseessssiivvee  ccoommppuullssiivvee  ddiissoorrddeerr  aanndd  bbooddyy  ddyyssmmoorrpphhiicc    ddiissoorrddeerr 

iii) MMaajjoorr  ddeepprreessssiivvee  ddiissoorrddeerr,,  bbiippoollaarr  II  &&  IIII 

iv) SSyymmppttoommss  ooff  sscchhiizzoopphhrreenniiaa      
 

UNIT-8 : 4 Marks 

i) PPssyycchhoollooggiiccaall  tteessttiinngg   

ii) TTyyppeess  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  tteessttss  uusseedd  iinn  cclliinniiccaall  &&  nnoonn--cclliinniiccaall  sseettttiinnggss 

iii) TTrreeaattmmeenntt  ooff  mmeennttaall  ddiissoorrddeerrss::  PPhhaarrmmaaccootthheerraappyy  &&  EElleeccttrrooccoonnvvuullssiivvee  tthheerraappyy 

iv) PPssyycchhooaannaallyyttiicc  bbeehhaavviioouurraall  &&  CCooggnniittiivvee  tthheerraappyy   
 

UNIT-9 : 4 Marks 

i) SSccaalleess  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  ggrraapphhiiccaall  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  ddaattaa 

ii) PPrrooppeerrttiieess  ooff  nnoorrmmaall  pprroobbaabbiilliittyy  ccuurrvvee 

iii) CCoonnvveerrssiioonn  ooff  rraaww  ssccoorreess  ttoo  zz  ssccoorreess 

iv) PPaarraammeettrriicc  tteessttss  &&  nnoonn--ppaarraammeettrriicc  tteessttss 

                                                                                                                                                                                                           

UNIT-10 : 4 Marks 

ii))  MMeeaassuurreess  ooff  cceennttrraall  tteennddeennccyy  aanndd  ddiissppeerrssiioonn  

iiii))  CCoorrrreellaattiioonn  aanndd  iittss  ttyyppeess  

iiiiii))  QQuuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss::  iinntteerrvviieeww,,  oobbsseerrvvaattiioonn  aanndd  ccaassee  ssttuuddyy  

iivv))  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  tteesstt,,  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn::  rreelliiaabbiilliittyy,,  vvaalliiddiittyy  aanndd  nnoorrmmss  
                                                

UNIT-11 : 4 Marks  

i) LLiiffee  SSppaann  DDeevveellooppmmeenntt::  NNaattuurree  &&  iissssuueess 

ii) TThheeoorreettiiccaall  ppeerrssppeeccttiivveess 

iii) MMeetthhooddss  &&  DDeessiiggnnss 

iv) PPhhyyssiiccaall  aanndd  ccooggnniittiivvee  ddeevveellooppmmeenntt 
 

  



UNIT-12 : 4 Marks 

i) SSoocciioo--eemmoottiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt 

ii) BBiioommeeddiiccaall  aanndd  bbiioo--ppssyycchhoossoocciiaall  mmooddeellss  ooff  hheeaalltthh 

iii) SSttrreessss,,  PPaaiinn,,  WWeellllbbeeiinngg  &&  iittss  ccoommppoonneennttss 

iv) LLiiffee  ssaattiissffaaccttiioonn 
                                                           

UNIT-13 : 4 Marks 

i) HHeeaalltthh  EEnnhhaanncciinngg  bbeehhaavviioouurrss 

ii) PPssyycchhoollooggiiccaall  ssttrreennggtthhss::  HHooppee,,  EEffffiiccaaccyy,,  RReessiilliieennccee  &&  OOppttiimmiissmm 

iii) RRoollee  ooff  ccoouunnsseelllliinngg  iinn  sseellff--ddeevveellooppmmeenntt,,  CCoouunnsseelllliinngg  pprroocceessss 

iv) AApppprrooaacchheess  &&  eetthhiiccaall  iissssuueess  iinn  ccoouunnsseelllliinngg   
                                                 

UNIT-14 : 4 Marks 

i) SSkkiillllss  ooff  aa  ccoouunnsseelllloorr 

ii) FFaammiillyy  &&  mmaarriittaall  ccoouunnsseelllliinngg   

iii) CCaarreeeerr  &&  vvooccaattiioonnaall  CCoouunnsseelllliinngg 

iv) TThheeoorriieess  ooff  WWoorrkk  MMoottiivvaattiioonn 
                                                                                  

UNIT-15 : 4 Marks 

i) OOrrggaanniizzaattiioonnaall  PPssyycchhoollooggyy  ::  HHiissttoorryy,,  CChhaalllleennggeess  &&  OOppppoorrttuunniittyy 

ii) JJoobb  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccoommmmiittmmeenntt 

iii) LLeeaaddeerrsshhiipp  SSttyylleess,,  TTrraaiitt  &&  BBeehhaavviioouurraall  tthheeoorriieess  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp   

iv) OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttrruuccttuurree 

             

 


