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oplæg på engelsk og knyttet net-
værk. Til efteråret er der aftalt et nyt 
internationalt møde, denne gang 
i Torino i Italien, og til december 
skal de danske studerende mødes 
med svenske masterstuderende i 
København.

De studerende på uddannelsen 
har været meget entusiastiske og en-
gagerede både i forhold til de andre 
danske studerende og i forhold til 
studerende fra andre lande. Det er 
tydeligt, at alle finder det spænden-
de at blive udfordret og stimuleret 
af, hvordan man gør tingene i andre 
lande og andre regioner i Danmark. 
Det vigtigste ved uddannelsen, som 
alle masterstuderende har givet ud-
tryk for, har dog været, at den gi-

diskussionsfora, chatter med hinan-
den og med undervisere om faglige 
emner m.m.

Selvom uddannelsen primært 
er internetbaseret, har de danske 
masterstuderende mødt hinanden 
3 gange på Aarhus Universitet til 
samlinger, hvor der har været gæ-
steforelæsere, faglige oplæg fra stu-
derende samt erfaringsudveksling 
studerende imellem. Dette har også 
givet muligheden for undervisning 
og interaktion på dansk. Den største 
oplevelse i den henseende var dog 
en uges ophold på Middlesex Uni-
versity i London i starten af uddan-
nelsen, hvor alle masterstuderende 
deltog. Her blev der diskuteret flit-
tigt på tværs af landegrænser, holdt 
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Den europæiske Masteruddannelse i 
narkotika- og alkoholindsatser har nu 
kørt i snart et år med studerende fra 
Danmark, England, Italien og en 
enkelt fra Albanien samt en fra Ma-
rokko. Snart begynder uddannelsen 
at optage nye studerende. Hvad er 
det for en uddannelse, og hvad viser 
erfaringerne fra det første år?

Moderne, international, tværfaglig 
uddannelse
Uddannelsen er primært internet-
baseret, hvor undervisningsmateri-
alet downloades fra en internetbase-
ret læringsplatform; her diskuterer 
de studerende også i forskellige 

Et uddannelsesløft 
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	evaluere, monitorere og videns-
dele

	styrke evnen til at formidle ideer 
til forskellige målgrupper
Vi ved alle, at det at arbejde på 

narkotika- og alkoholområdet kræ-
ver bred og solid viden. Ønsker du 
derfor en masteruddannelse på nar-
kotika- og alkoholområdet baseret 
på højt kvalificeret international 
undervisning, så er muligheden der 
fra efteråret 2012 ved Aarhus Uni-
versitet.

Masteruddannelsen tages på del-
tid over 2 år og er fleksibelt tilret-
telagt, så det er muligt at forblive i 
arbejde, mens man uddanner sig. 
Således foregår en stor del af under-
visningen via e-læring, og det bety-
der, at man kan modtage undervis-
ning (på engelsk) af erfarne fagfolk 
fra udenlandske universiteter, indgå 
i kritiske diskussioner med andre 
europæiske og danske studerende - 
og forblive i Danmark. ■

Er du interesseret, er du velkommen 
til at kontakte master- koordinator 
Torsten Kolind, Center for Rusmiddel-
forskning, tlf. 89 42 69 36, 
e-mail: tk@crf.au.dk. 
Se mere på  www.crf.au.dk 

har et godt engelsk, som de sagtens 
kan kommunikere med, og at der 
var bred forståelse fx fra de engel-
ske medstuderende af, at man ikke 
behøver at kunne tale/skrive engelsk 
perfekt.

Nyt hold i 2012
Masteruddannelsen optager et nyt 
hold i efteråret 2012, men man kan 
allerede begynde at ansøge fra sep-
tember 2011. Der er plads til ca. 
20 studerende, som  indskrives på 
Aarhus Universitet, og næste gang 
regner vi med, at flere af vores nor-
diske naboer vil benytte sig at denne 
uddannelsesmulighed. Er du inte-
resseret, er det en god ide allerede 
nu at tale med din arbejdsgiver om 
betaling af uddannelsen, som koster 
ca. 60.000 kr. De fleste studerende 
har mødt velvilje fra deres arbejds-
givere, der har betalt eller delvist 
betalt uddannelsen samt givet de 
masterstuderende lidt mere fleksi-
bilitet i hverdagen, mens uddannel-
sen pågår. Det lader til, at arbejds-
giverne rundt omkring tydeligt ser 
fordelen ved at sende medarbejdere 
på denne uddannelse og hermed 
give hele arbejdspladsen et videns-
løft samt inspiration til at møde de 
udfordringer, som stof- og alkohol-
området befinder sig i.

På uddannelsen vil du fx blive 
undervist i samfundsfaglig rus-
middelteori, evidensbaseret prak-
sis, kulturelle perspektiver på rus-
midler, narkotika og kriminalitet, 
skadesreduktion, brugerperspek-
tiver, narkotikapolitik m.m., og du 
vil afslutte med et masterprojekt, 
hvor du specialiserer dig efter eget 
valg. Uddannelsen er for medarbej-
dere inden for rusmiddelområdet, 
der har praktisk erfaring inden for 
området, og som ønsker at bygge 
ekstra, teoretisk forskningsbaseret 
viden ovenpå. Inden for narkotika- 
og alkoholområdet vil uddannelsen 
opkvalificere de studerende til at:
	implementere og lede indsatser 
	kritisk vurdere forskning, politi-

ske beslutninger og praksis 

ver mulighed for erhvervelsen af ny, 
relevant viden samt rum for faglig 
stimulerende refleksion, begge dele 
helt nødvendige, for at de enkelte 
studerende kan udvikle sig i deres 
job og være med til at udvikle deres 
egen arbejdsplads på sigt.

Den gruppe studerende, der er 
i gang med 1. år på masteruddan-
nelsen, består af studerende med 
baggrunde som socialpædagoger og 
lærere, læger og sygeplejersker samt 
nogle med humanistisk kandidat-
baggrund. De studerende kommer 
fra både stof- og alkoholområdet. 
Tværfagligheden har vist sig at være 
en styrke, dels fordi uddannelsen er 
tværfagligt opbygget, hvormed de 
studerende kan byde ind med deres 
egen faglighed på forskellige måder, 
og dels i diskussionerne, hvor egne 
synspunkter – både de studerendes 
og undervisernes – stadig bliver ud-
fordret. Alle har dog de obligatori-
ske minimum 2 års relevant arbejd-
serfaring.

Udfordringer
Da det er første gang, uddannelsen 
kører, vil der naturligvis altid være 
nogle udfordringer, der skal løses 
hen ad vejen. Vi har valgt at være 
så vidt mulig åbne omkring disse 
udfordringer og tage de studeren-
de med på råd, og vi har fået flere 
gode forslag til forbedringer, der 
indarbejdes til den næste gang, ud-
dannelsen kører, fx i forhold til læ-
semængde, undervisningsformerne 
på nettet, relevante undervisnings-
temaer m.m. 

Således planlægger vi på det næ-
ste masterforløb at tilbyde et modul 
med fokus på behandling. Vi vil også 
sørge for i endnu bedre tid at melde 
ud, hvilken kernelitteratur, der skal 
læses, så den kan købes hjem i tide, 
og vi vil forbedre chat-muligheder-
ne for de studerende.

For nogle har det at læse og kom-
munikere på engelsk været en stor 
udfordring. Det er dog indtrykket, 
at efter den første uge i London 
fandt de fleste ud af, at de faktisk 
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