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Master i rusmidler

Uddannelsen er for dig, der har erfaring fra rusmiddelområdet, og ønsker at bygge  
forskningsbaseret viden ovenpå. Du får indblik i den seneste rusmiddelforskning og bliver  
bedre rustet til at implementere fx nye behandlingsmetoder og ny lovgivning. 

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

EUROPÆISKE PERSPEKTIVER

 » forholde dig kritisk til forskning, politiske 
beslutninger og praksis på området.

 » skabe vidensbaseret udvikling i jeres            
organisation.

 » evaluere, monitorere og videndele i din 
organisation.

 » honorere samfundets omfattende krav  
om dokumentation og effektmåling.

 » implementere og lede rusmiddelindsatser.  » skaffe puljemidler på området gennem 
kvalificerede ansøgninger.

PÅ UDDANNELSEN
LÆRER DU AT

DIN ARBEJDSGIVER FÅR EN  
MEDARBEJDER, DER KAN

Masteren udbydes i samarbejde med University of Turin i Italien, Middlesex University i England 
samt andre relevante europæiske partnere fx EMCDDA. Disse samarbejder sikrer højt kvalificeret 
undervisning og mulighed for udveksling. 

Gennemsnitlig 
erhvervserfaring

13 år

87%  
Offentligt ansatte

13%  
Privatansatte 

75% kvinder
25% mænd 

Gennemsnitlig 
alder 44 år

3. UDGAVE

            Jeg har lært at se kritisk på, hvor ny viden om rusmiddelbehandling kommer fra. Nu stiller jeg 
altid spørgsmålet: Hvilken tilgang til borgerne og behandling understøtter denne nye metode eller 
idé? Jeg tager ikke bare nye tendenser for pålydende” 

Tina Munk Knudsen 
Team- og projektleder, Silkeborg Kommune

“

- forbrug, forebyggelse, politik og behandling 



UDDANNELSENS STRUKTUR

UNDERVISNING

DET PRAKTISKE

Master i rusmidler giver dig rig mulighed for at vælge mellem forskellige moduler alt efter interesse 
og arbejdsbehov. Du kan tage den fulde uddannelse eller nøjes med at tage enkeltfag.

Masteruddannelsen er forankret ved Center 
for Rusmiddelforskning, som er et tværfagligt 
forskningscenter ved Aarhus BSS. Undervisningen 
er forskningsbaseret og varetages af både 
psykologer, sociologer, antropologer og 
kriminologer. Tilsammen giver dette en bred og 
fagligt velfunderet uddannelse. 

En stor del af uddannelsen bliver udbudt som 
fjernundervisning. Derudover er der en 4-dages 
introduktion samt et 2-dages møde ved et af de 
samarbejdende universiteter og 2-3 samlinger 
(fredage) pr. semester i Aarhus. Der undervises 
som hovedregel på dansk, men hovedparten af 
litteraturen er på engelsk.

YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT: 
bss.au.dk/mrus// studentservices.bss@au.dk // 8716 4026

2 år på deltid 

VARIGHED

1. maj 2021
(Se hjemmeside
for efteroptag)

September 2021

ANSØGNINGSFRIST

5 ECTS-fag:  
fra 5.833 kr. 

10 ECTS-fag:  
fra 11.666 kr. 

Hele uddannelsen:   
fra 70.000 kr.

PRISSTUDIESTART

1. SEMESTER 2. SENESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

TEORI METODE EMNEFAG (valg af to 
moduler)

MASTER

Introduktion til narkotika-  
og alkoholtematikker

5 ECTS

Videnskabelig forsk-
nings- metode

10 ECTS

Indsatsområder:

Behandling, forebyg-
gelse, skadesreduktion 
og kontrol

10 ECTS

Masterprojekt

15 ECTS

Teori om rusmiddelbrug 
og afhængighed

10 ECTS

Evidensbaseret praksis

5 ECTS

Brugerperspektiver eller                   
Dobbeltdiagnosticerede 
borgere

5 ECTS

TAG  E N
E F T E R U D DA N N E L S E

P Å  A AR H U S  B S S

B S S . A U . D K

E T N I V E A U  H Ø J E R E


