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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
1. Identifiera nationella och internationella forskningsområden som rör narkotika-,
alkoholmissbruk och psykosocial ohälsa
2. Sammanfatta olika teorier om alkohol och narkotikamissbruk, kontroll och prevention
3. Analysera relationen mellan brott, missbruk och psykosocial ohälsa
4. Använda olika teoretiska perspektiv för att analysera alkohol-och narkotikapolitik

Kursens innehåll -Teorier om missbruk
-Relationer mellan brott, missbruk och psykosocial ohälsa
-Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete
-Alkohol- och narkotikapolitik
-Missbruksvård
-Exempel på olika alkohol- och narkotikaforskningsområden

Undervisning Föreläsningar och seminarier 

Förkunskaper Kandidatprogram i utredningskriminologi termin 1 och 2

Examinationsform Lärandemål 1 och 2: Skriftlig individuell tentamen
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Lärandemål 1, 3 och 4: Muntlig gruppresentation

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarier examinationstillfälle och två ytterligare
examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är godkänd
efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle näsa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledning.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i utredningskriminologi.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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