
Styrk læring på arbeidsplassen! 
Arbeidsplassen er et sted for både 
arbeid og læring. På dette studiet er 
alle studieoppgavene knyttet til egen 
arbeidssituasjon.

Hva med å  
• drive utviklingsarbeid i egen bedrift?
• legge til rette for kompetanseutvikling?
• “forske” på egen virksomhet?
• dokumentere arbeidsprosesser?
• lage ei brosjyre som viser ny teknikk og            
  materiale?
• lede møter eller legge fram saker for en   
  forsamling?
• bli en ”lærende organisasjon”?

Dette er et deltidstudium som er rettet mot 
personer som har leder-, opplærings- eller 
veiledningsfunksjoner i arbeidslivet.
Deltakerne skal gjennom studiet utvikle 
kunnskap og bevissthet, metoder og 
ferdigheter, innstillinger og holdninger 
som gir handlingskompetanse for ulike 
yrkespedagogiske arbeidsoppgaver/ 
funksjoner i arbeidslivet. 

LÆRING I ARBEIDSLIVET - 
BEDRIFTSPEDAGOGIKK



Opptakskrav:
er generell studiekompetanse
eller realkompetanse.

Studieavgift:
Studiet er et betalingsstudium, og 
det er en avgift per  
15 studiepoeng. Dette dekker 
undervisning, veiledning, utdelt 
studiemateriell, vurdering av 
oppgaver og dokumentasjon. 

Utgifter til evtuell studietur 
kommer i tillegg.

I tillegg kommer obligatorisk  
avgift til studentsamskipnaden. 

Oppstart - søknad
Følg med på våre nettsider 
for nærmere informasjon om 
samlingsdager og søknadsfrist. 
www.oslomet.no/
bedriftspedagogikk
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Innhold i studiet

BEPE7100: Grunnleggende metodikk i 
kommunikasjon og opplæring, 15 studiepoeng;
i dette emnet vektlegges arbeids- og læringsmiljø, 
gruppeprosesser, læring og opplæring, møter og 
møteledelse, læringsoppgaver og vurdering av 
medarbeidere.

BEPE7200: Kompetansekartlegging og 
planlegging av opplæring, 15 studiepoeng;
studentene arbeider videre med fagområdene 
fra emne 1, og vektlegger spesielt 
gruppeprosesser, konflikthåndtering, vurdering av 
kompetansebehov, læring på arbeidsplassen og 
vurdering av tiltak

BEPE7301: Lærings- og utviklingsprosjekt, 
30 studiepoeng; innhold og læringsaktiviteter 
gjennom hele emnet er knyttet til det praktiske 
prosjektarbeidet. Prosjektet skal dreie seg 
om reelle pedagogiske utviklingsoppgaver og 
problemstillinger på en arbeidsplass.

Mål
Studiet skal utvikle studentenes kunnskap 
og bevissthet, metoder, ferdigheter og 
teknikker, innstillinger og holdninger som gir 
handlingskompetanse for ulike yrkespedagogiske 
arbeidsoppgaver/ funksjoner i arbeidslivet.


