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misbrugskonsulenter, evaluatorer 
samt ansatte med ansvar for at søge 
penge til indsatser og evalueringer 
via fonde og puljemidler. Sekun-
dært vil uddannelsen rette sig mod 
folk med direkte behandlings- eller 
sagsbehandlingskontakt til udsatte 
grupper, fx socialrådgivere, be-
handlere, ansatte og frivillige i frivil-
lige institutioner.

emnai består af 7 moduler. Heraf 
er 5 obligatoriske (der vælges dog 
mellem Evidensbaseret praksis eller 
EU-politik), og 2 er valgfag, hvor 
der vælges mellem 4 forskellige mo-
duler. Masteren tages på deltid over 
2 år og tæller 60 ECTS point.

emnai er en unik uddannelse 
udviklet over 3 år under Erasmus 
Mundus’ Lifelong Learning Pro-
gramme i et intenst samarbejde mel-
lem Center for Rusmiddelforskning 
ved Aarhus Universitet, Middlesex 
Universitet (England), Ljubljana 
Universitet (Slovenien) og Univer-
sitetet del Piemonte Orientale ’A Avo-
gardo’ (Italien).

Danske studerende vil blive ind-
skrevet på Aarhus Universitet, hvor 
uddannelsens udbud af e-læring 
(fjernundervisning) betyder, at man 
på én og samme tid vil modtage un-
dervisning (på engelsk) af erfarne 
fagfolk fra forskellige udenlandske 
universiteter, indgå i kritiske dis-

- Det sociale område – personer 
med ansvar for indsatser på om-
rådet1 på kommunalt og på natio-
nalt plan, socialarbejdere, perso-
ner i undervisningsstillinger.

- Sundhedsområdet – personer 
med ansvar for indsatser på 
området2 på kommunalt og på 
nationalt plan, sygeplejersker/
gadesygeplejersker, offentligt 
sundhedspersonale, personer i 
undervisningsstillinger.

- Behandlingsområdet – ledere og 
misbrugsbehandlere i både am-
bulant- og døgnbehandling.

- Retshåndhævelsesområdet – so-
cialrådgivere, funktionærer i kri-
minalforsorgen, politi.

- Det frivillige område – chefer og 
souschefer på væresteder, gade-
plansprojekter, herberger. 
emnai retter sig mod personer, 

der ønsker at få, eller allerede har, 
et vist ansvar i forhold til bl.a. at 
implementere, udvikle og lede ind-
satser på narkotika- og alkoholom-
rådet. Der vil være tale om ledere og 
mellemledere, projektledere og per-
soner med særligt ansvar på rusmid-
delområdet. emnai vil videre rette 
sig mod ansatte med ansvar for at 
evaluere, monitorere og vidensud-
vikle (forske) på rusmiddelområ-
det, og herudover fastansatte eller 
tilknyttede vidensmedarbejdere, 
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Fra efteråret 2010 bliver det nu for 
første gang muligt at tage en europæ-
isk masteruddannelse på narkotika- 
og alkoholområdet – i Danmark (og 
alle eksamensopgaver kan afleveres 
på dansk). Europæisk Master i Nar-
kotika og Alkohol Indsatser (emnai) 
vil tilbyde højt kvalificeret undervis-
ning inden for grundlæggende felter 
på narkotika- og alkoholområdet, 
samtidig med at uddannelsen gør 
det muligt, at den studerende ud-
vikler et europæisk perspektiv. Det 
europæiske perspektiv er vigtigt, 
eftersom et stigende antal nationale 
beslutninger på narkotika- og alko-
holområdet afhænger af handlepla-
ner og indsatser besluttet i europæ-
isk regi.

emnai er rettet mod personer, der 
allerede arbejder, eller planlægger at 
ville arbejde, inden for narkotika- og 
alkoholområdet. Organiseringen af 
området i Danmark er kompleks, og 
indbefatter en række forskellige in-
stitutioner med en række forskellige 
opgaver. Der er endvidere tale om 
et felt, der mere er kendetegnet ved 
arbejdsopgavernes karakter end en 
bestemt uddannelsesfaglighed.

Uddannelsens målgruppe inklu-
derer derfor ansatte på en række 
områder:

uddannelse

eMnAi:
europæisk Master   
i narkotika og Alkohol   
i danmark
Ny international uddannelse på misbrugsområdet, der bygger på den 
nyeste europæiske forskning.
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kussioner med studerende fra andre 
europæiske lande og forblive i Dan-
mark. Herudover tilbydes gruppe-
undervisning på Aarhus Universitet 
ca. én gang om måneden, hvor alle 
danske studerende vil samles med en 
underviser. Endvidere tilknyttes den 
studerende en personlig vejleder an-
sat ved Center for Rusmiddelforsk-
ning.

Uddannelsen starter med en 
uges introduktionsophold på Midd-
lesex Universitet i London sammen 
med studerende indskrevet på den 
tilsvarende uddannelse rundt om i 
Europa og alle tilknyttede undervi-
sere fra de forskellige samarbejds-
universiteter.

emnai har et solidt tværvidenska-
beligt udgangspunkt. Uddannelsen 
er udarbejdet af sociologer, psyko-
loger, antropologer, kriminologer 
og medicinere. Masteren bygger på 
den nyeste europæiske forskning på 
området og udgør hermed et vigtigt 
alternativ til den amerikanske forsk-
ning, der ellers ofte sætter dagsorde-
nen – også i Danmark.

Uddannelsen kræver, at man kan 
læse tekster på engelsk samt kom-
munikere skriftligt på engelsk med 
andre europæiske studerende og 
undervisere på dertil indrettede 
elektroniske opslagstavler. Men 
alle eksamensopgaver kan afle-
veres på dansk.

Den studerendes egenbetaling 
vil beløbe sig til ca. 60.000 kr. - Vær 
opmærksom på, at man kan søge 
fonde eller arbejdsplads om tilskud, 
herunder frikøb.

NOTER
1  Fx ledere eller ansvarlige for kommunernes 

stof- og alkoholbehandling, ansvarlige for ef-
teruddannelse i stat og kommune på området, 
ansatte med ansvar for at koordinere indsatser 
på det sociale område i kommunerne og i 
statsforvaltningen.

2  Fx ledere eller ansvarlige for sundhedsindsat-
ser for udsatte grupper både i stat og kommu-
nerne, og sociallæger.

ud over den faglige læring vil emnai give den studerende muligheden 
for at tilegne sig en række vigtige kompetencer og færdigheder på narkotika
- og alkoholområdet:

Rangering  Modul     ECTS Sem.

Obligatorisk  Introduktionsforløb (i London)  4 1. sem

-   Teori om rusmiddelbrug og afhængighed 8 1. sem

-   Videnskabelig forskningsmetode: 

  kvantitative og kvalitative metoder  8 2. sem

-  Evidensbaseret praksis 

   – et øvelsesforløb eller EU-politik  8 2. sem

-   Masterprojekt    16 4. sem

Valgfag  a) Narkotika og kriminalitet   8 3. sem

-  b) Brugerperspektiver   8 3. sem

-  c) Kulturelle perspektiver på stofbrug   8 3. sem

-  d) Skadesreduktion   8 3. sem

uddannelsens opbyGninG

Kompetencer    
● Kvalificere til at varetage projektlederstillinger på narkotika- og alkoholområdet.

● Øge evnen til at udarbejde relevante ansøgninger i forhold til fonde og udbudsma-

teriale inden for området.

● Opkvalificere til gavn for arbejdsplads og  egen karriere.

Færdigheder
●  Udvikle evner til kritisk at forholde sig til forskning, politiske beslutninger og 

praksis på såvel europæisk som nationalt plan.

●  Formidle ideer i en række forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper 

(fagfæller som lægfolk).

●  Erhverve de nødvendige videnskabelige færdigheder til at designe og udføre visse 

typer af forskning.

EMNAI er i den sidste planlægningsfase. Enkelte ændringer kan derfor stadig fore-

komme, ligesom der stadig er få uafklarede punkter. Hvis du er interesseret, kan du 

besøge uddannelsens hjemmeside: www.emdas.eu , eller du kan kontakte Torsten 

Kolind, Center for Rusmiddelforskning på tlf. 8942 6936 eller e-mail tk@crf.au.dk .


