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MASTERUDDANNELSEN I
POSITIV PSYKOLOGI



Positiv psykologi er videnskaben om trivsel (når 
vi har det godt) og optimal menneskelig funk-
tion (når vi klarer os godt). Positiv psykologi er 
forskning inden for menneskelig opblomstring, 
herunder opdagelse og udvikling af de mu-
ligheder, ressourcer og styrker, som ethvert 
menneske rummer. Uddannelsen omhandler 
menneskers trivsel, udvikling, optimale funktion 
og psykiske sundhed.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til professionelle, 
som arbejder med menneskers potentialer 
og opblomstring for eksempel inden for HR, 
ledelse, undervisning, sundhed eller pleje, og 
som ønsker en videregående uddannelse i 
positiv psykologi.

KOMPETENCER
Masteruddannelsen i positiv psykologi er en 
akademisk videreuddannelse, som giver dig en 
bred indføring i positiv psykologi som  
forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt 
for interventioner. Med en masteruddannelse 
i positiv psykologi vil du - gennem videnska-
beligt grundlagte, personlige og faglige kom-
petencer - kunne varetage højt kvalificerede 
funktioner ved institutioner og virksomheder, 
der beskæftiger sig med at forløse menneskers 
potentialer.

MODULER
Modul 1: Positiv psykologi og individuelle  
styrker og trivsel
Viden om menneskets psykologiske konstitu-
tion og oplevelsesverden samt kompetencer i 
at tilrettelægge og iværksætte interventioner 
og udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle 
andre menneskers talenter, styrker, emotioner, 
engagement og mentale sundhed. 

Modul 2: Positiv psykologi i læring og 
læringsmiljøer 
Organisatoriske forudsætninger for individuel 
og kollektiv læring og kreativitet. Redskaber til 
at organisere og lede gode læringsmiljøer i ud-
dannelse og arbejdsliv. 

Modul 3: Undervisning og læring i  
udviklingsperspektiv
Det gode arbejdsliv, gode organisationer og et 
meningsfuldt arbejdsliv. Indsigt i og metoder 
til at arbejde med positiv psykologi i organisa-
tioner. 

Modul 4: Masterprojekt

Du kan gennemføre uddannelsens fire moduler 
som et samlet uddannelsesforløb - modulerne 
udbydes ikke som enkeltmoduler. Hvert modul 
afsluttes med en eksamen.

STRUKTUR OG UDBUD

Uddannelsen udgør et årsværk 
og er tilrettelagt som en deltidsud-
dannelse over to år.
Uddannelsen udbydes både i 
Aarhus og København.

ØKONOMI

Hele uddannelsen koster 70.000 
kr., et modul 17.500 kr.

Priserne reguleres årligt.

MERE INFORMATION

Du kan læse mere om uddan-
nelsen, finde informationer om tid 
og sted for undervisning, ansøgn-
ing, optagelse mv. på:
edu.au.dk/positivpsykologi
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Masteruddannelsen i positiv 
psykologi har givet mig en 

teoretisk og metodemæssig 
viden og forståelse, der har med-
ført en stor personlig udvikling 
med øget glæde og engage-
ment både på hjemmefronten 
og i særdeleshed i mit arbejdsliv. 
 
Studerende på Masteruddan-
nelsen i positiv psykologi


