
Vil du have en kompetencegivende uddannelse som

misbrugsbehandler, så søg ind på DAC-uddannelsen.

Her kan du få en kortere videregående erhvervsud-

dannelse, som giver en bred viden om afhængighed

og om forskellige behandlingsmetoder.

Med en eksamen fra DAC-uddannelsen kan du

arbejde med behandling af forskellige typer af af-

hængighed, såvel som med efterbehandlingsforløb.

Du vil kunne tilrettelægge og udføre behandlings-

planer og kunne håndtere gruppeforløb, samtale-

teknikker, foredrag og meget mere.

Kontakt os for mere information:

DAC-uddannelsen

Esplanaden 8 C, 2. sal

1263 København K

t + 45 3321 7300

w www.dac-uddannelsen.dk

e info@dac-uddannelsen.dk

B A G S I D E F O R S I D E

»Du skal tage DAC-uddannelsen, fordi du bliver

klædt på som behandler«.
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Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC)

kvalificerer dig til at varetage rådgivning og behand-

ling af afhængige og deres pårørende. Som stude-

rende opnår du en teoretisk og praktisk viden om

afhængighed og behandlingsmetoder.

DAC-uddannelsen er et fuldtidsstudium på tre seme-

stre over 18 måneder. Uddannelsen er bygget op,

så den veksler mellem undervisning og praktikforløb.

Optagelse på studiet foregår løbende, og der er

opstart én gang om året.

Misbrugsbehandlere ansættes typisk på offentlige

og private behandlingssteder eller i rådgivende

stillinger for pårørende. En DAC-uddannets arbejde

kan også have en mere forebyggende karakter og

omfatte oplysning og opsøgende arbejde.

Arbejdsmarkedsstatistikker fra Danmarks Evaluerings-

institut viser, at DAC-uddannede har gode muligheder

for at komme i arbejde efter endt uddannelse.

Dimittender fra DAC-uddannelsen er berettiget til

optagelse i en A-kasse.
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BeskæftigelseDAC-uddannelsen

Undervisningen på DAC-uddannelsen er helhedsori-

enteret og tværfaglig. Der undervises i en række fag,

som kan sammenfattes i tre overordnede kategorier:

> Afhængighed

> Behandling – filosofi og metode

> Kommunikation og formidling.

Der indgår to praktikophold i uddannelsen. Den

studerende kan under praktikken udforske og af-

prøve relevante arbejdsfunktioner. Praktikken foregår

på institutioner, hvor der behandles, rådgives eller

på anden måde drages omsorg for misbrugere.

Fag og praktik

DAC-uddannelsen er en privat brugerfinansieret

uddannelse. Uddannelsen betales i to rater umid-

delbart før opstart på studiet. Satserne er beskrevet

på hjemmesiden www.dac-uddannelsen.dk.

Ved egenbetaling kan den studerende søge SU og

SU-lån. Derudover kan der søges om supplerende

stipendium til undervisningsafgiften. Du kan læse

mere på www.su.dk.

Økonomi

»Jeg troede, at jeg kunne en hel masse i forvejen. Men det viste sig, at jeg lærte meget mere, end jeg

havde forestillet mig. På DAC-uddannelsen lærer du ikke kun, hvordan du skal behandle. Du får også

en dyberegående viden omkring det, du gør«.

CITAT FRA EN DAC-UDDANNET
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