PRAKTISKE FORHOLD

O P TAG E L S E O G A D GA N G S K R AV

Uddannelsen er et deltidsstudium, hvor de studerende typisk
er i beskæftigelse, mens de studerer. Uddannelsen består af
4 moduler / 4 semestre. På hvert modul undervises der i 4
undervisningsblokke af 3 dage. Undervisningen foregår på
skift i Aalborg og København (Universitetsbiblioteket i Aalborg og Aalborg Universitets Campus i København). Tiden
mellem undervisningsblokkene bruges på selvstudier, opgaver/projekter og vejledning - individuelt eller i grupper.
Undervisningen understøtter behovet for fordybelse og målrettethed i uddannelsesforløbet.

Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du er socialrådgiver. Derudover skal du have mindst 2 års dokumenteret
relevant erhvervserfaring. Du har relevant erhvervserfaring,
hvis du har været ansat inden for det sociale område med
selvstændige funktioner knyttet til udførelsen af socialt arbejde eller andre praksisnære funktioner.
Du kan også blive optaget, hvis du har en anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, f.eks. en relevant
akademisk bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse som pædagog, lærer, sundhedsplejerske, sygeplejerske, ergoterapeut m.v. Også her gælder
det, at du skal have mindst 2 års dokumenteret relevant erhvervserfaring.

FÅ M E R E I N F O R M AT I O N
Du kan læse mere om Master i vidensbaseret socialt arbejde på:
• www.evu.aau.dk
• www.vidensbaseretsocialtarbejde.aau.dk
Du kan hente ansøgningsskema hos Aalborg Universitets efter- og videreuddannelses afdeling:
• www.evu.aau.dk
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte:
Studiesekretariatet for Master i vidensbaseret socialt arbejde
kontakt@mvsa.aau.dk
Maria Appel Nissen, Uddannelsesleder
maan@socsci.aau.dk, telefon: 99 40 72 92
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 7, 9220 Aalborg
Frank Cloyd Ebsen, Forskningschef
freb@ph.metropol.dk, telefon: 72 48 71 33
Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde
Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
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U DV I K LI NG A F
V ID ENS BASE R E T
S OC I ALT AR B E J DE
Master i vidensbaseret socialt arbejde er et 2 årigt deltidsstudium på Aalborg Universitet. Uddannelsen udvikles i
samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

• Hvad er viden og hvordan udvikles vidensbaseret praksis i
det borgernære sociale arbejde?

• Hvilke forudsætninger er der for udvikling af vidensbaseret
•
•
•

socialt arbejde og læring i det faglige miljø, i organisationen, i samfundet?
Hvad er kvalitet og resultater, og hvordan forbedres indsatsen i socialt arbejde?
Hvilken rolle spiller borgernes viden i det sociale arbejde?
Hvordan kan jeg styrke og udvikle min egen professionelle
viden og læring?

Dette er nogle helt centrale spørgsmål i uddannelsen.
Der er behov for at udvikle det sociale arbejdes vidensgrundlag og praksis. Og det er nødvendigt, at professionelle, som er
i daglig kontakt med borgerne, aktivt indgår i denne udvikling.
Master i vidensbaseret socialt arbejde giver professionelle
i socialt arbejde kompetencer til at indgå i og selvstændigt
præge udviklingen i det sociale arbejde. Som studerende på
uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer, der
gør, at du kan tage et professionelt ansvar for at igangsætte,
styre, udvikle og formidle komplekse og uforudsigelige faglige
og tværfaglige projekter og nye løsningsmodeller, der knytter
sig til udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde. Formålet
er at bidrage til at styrke kvaliteten i det sociale arbejde til
gavn for borgerne.
Uddannelsen er relevant for professionelle socialarbejdere
inden for alle områder f.eks. beskæftigelsesområdet, børneog ungeområdet, handicap- og ældreområdet, socialpsykiatri,
voksenområdet, socialt udsatte osv. Du kan være ansat i det
offentlige, private eller frivillige sociale arbejde eller i en institution, hvor der er fokus på vidensbaseret socialt arbejde.

AT UDFOR S KE S OC I A LT A R B EJ DE
Som studerende får du videregående teoretisk, metodisk
og empirisk viden, der er relevant for forståelsen og udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde. Du får færdigheder i selvstændigt at gennemføre og formidle praksisnære
udviklingsprojekter og nye løsningsmodeller, der kan bidrage
til udvikling af viden og kvalitet i socialt arbejde.
Undervisningen er forskningsbaseret. Underviserne er aktive
forskere og inddrager ny og relevant forskning. Vi underviser
problemorienteret med fokus på, at du selv bliver i stand til
at udforske viden i socialt arbejdes praksis på et forskningsbaseret grundlag. Derfor lægger undervisningen også op til,
at erfaringer og viden om praksis inddrages og udforskes i et
samspil med teori og forskningsviden. Det sker fra starten af
uddannelsen og gennem uddannelsens opgaver og projekter.
På den måde styrker du din læring og udvikler nye praksisrelevante kompetencer.

HVA D KA N UDDA N N ELS EN B R UGES TI L?
Master i vidensbaseret socialt arbejde giver dig kompetencer
til at kunne indgå i og selvstændigt være med til at præge udviklingen af det sociale arbejde. Som studerende vil du typisk
være i beskæftigelse inden for offentligt, privat eller frivilligt
socialt arbejde.
Arbejdspladsen kan få glæde af dit uddannelsesforløb og de
kompetencer, du udvikler. Du kan udfylde rollen som ’nøglemedarbejder’ i udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde i
det faglige miljø, i organisationen og i samarbejde med f.eks.
kolleger, ledelse, konsulenter, borgergrupper osv. Mange arbejdspladser er opmærksomme på betydningen af at kunne
vidensbasere det sociale arbejde. En master i vidensbaseret
socialt arbejde kan understøtte opmærksomhed og ikke
mindst handling i forhold til denne udviklingsopgave.

U D DANNELS E N S
IND H O LD

Uddannelsens består af 4 moduler. Hvert modul varer et halvt
år / 1 semester.

arbejde. Vi stiller her skarpt på udviklingen af din rolle som
forandringsagent.

Modul 1 har fokus på vidensbaseret socialt arbejde i det
faglige miljø og i det borgernære sociale arbejde. Du opnår videregående teoretisk og forskningsmæssig viden om professionelt socialt arbejde, om sociale problemer og om, hvordan
vidensgrundlaget i det faglige miljø kan udvikles. Vi stiller
desuden skarpt på kommunikation, samarbejde og retssikkerhed. Du får viden om forskningsmetoder til at udforske det
borgernære sociale arbejde såvel som borgernes viden. Og
du skriver en opgave med fokus på behov og muligheder for
at udvikle egen praksis. Forskningsviden, kollegaers viden,
borgernes viden og din egen viden sættes i spil.

Modul 4 har fokus på din egen afsluttende opgave: Masterprojektet. Du arbejder med en selvvalgt problemstilling, der
relaterer sig til udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde
inden for et bestemt område i socialt arbejde. I masterprojektet gennemfører du komplekse undersøgelser og analyser af
det sociale arbejdes vidensgrundlag på et forskningsbaseret
grundlag. Der lægges vægt på evnen til at kunne integrere
og anvende mange former for viden såvel som evnen til at
kunne formidle komplekse problemstillinger på en forståelig
og anvendelig måde.
UN DERV I S N I N GS FOR M ER

Modul 2 har fokus på vidensbaseret socialt arbejde i en organisatorisk og juridisk kontekst. Det professionelle borgernære
sociale arbejde sættes i relation til tværfaglige og tværsektorielle problemstillinger. Du opnår videregående teoretisk og
forskningsmæssig viden om organisatoriske forandrings- og
læreprocesser. Du får viden om forskningsmetoder, der egner
sig til at udforske og udvikle vidensbaseret socialt arbejde
i komplekse organisatoriske sammenhænge. Og du skriver
projekt om udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde i organisatoriske og/eller interorganisatoriske sammenhænge.
Her stiller vi desuden skarpt på kommunikation og formidling.
Modul 3 har fokus på vidensbaseret socialt arbejde i en samfundsmæssig kontekst. Du opnår videregående teoretisk og
forskningsmæssig viden om vidensbaseret socialt arbejde
med fokus på velfærdssamfundets og velfærdsstatens udvikling, den politiske udvikling samt udviklingen i sociale
problemer, borgernes retsstilling og samfundets syn herpå.
Du får viden om forskningsmetoder, der egner sig til at evaluere kvalitet, virkninger og effekter. Du skriver et projekt,
som tager afsæt i din egen selvstændige gennemførelse af et
praksisnært udviklingsprojekt, hvor du udvikler og formidler
nye løsningsmodeller til udvikling af vidensbaseret socialt

Aalborg Universitet er kendetegnet ved problemorienteret
læring og projektarbejde, hvor den studerende arbejder med
virkelige forhold og problemstillinger, som understøttes af
forskningsbaseret undervisning. På Master i vidensbaseret
socialt arbejde er der fra starten fokus på det sociale arbejdes praksis. De forhold og problemstillinger, du arbejder med
under uddannelsen, kan være direkte knyttet til udfordringer
i den virkelighed, du befinder dig i dagligt. Dette bidrager til
relevans og sammenhæng mellem uddannelse og praksis.
Forelæsninger følges altid af refleksionsøvelser med fokus
på at bearbejde, omsætte og relatere viden til praksis.
Problembaseret læring er baseret på deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig refleksion, kritik og selvstændigt engagement blandt undervisere og studerende og mellem studerende. På Master i vidensbaseret socialt arbejde vil du opleve
dette i en variation af undervisningsformer. Udover forelæsninger arbejder du i projektgrupper eller individuelt suppleret
af studiegrupper. Du modtager vejledning i forhold til opgaver
og projekter. Og vi afholder seminarer med aktiv deltagelse
og formidling af studenterarbejde.

