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Uppsamlande examinationer i MKV i augusti 2019
Times and Deadlines for examinations in August 2019 

För examinationer i mediehistoria, journalistik och retorik, kontakta respektive 
kursansvarig.

Grundläggande nivå/Undergraduate level (Swedish language courses)

Grundkursen MKVA11 
MKVA11:1 Kommunikationens samhälleliga villkor 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2019 
Deadline: senast torsdagen den 15 augusti, kl. 10.00. Laddas upp på Live@Lund. OBS! Man 
måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre 
studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller från 
den 12 till 14 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
Skrivuppgiften, deadline för komplettering: senast torsdag den 15 augusti kl. 10.00. Skickas 
till Sara Santesson via mail: Sara.Santesson@kom.lu.se 

MKVA11:2 Mediernas utbud 
Salstenta: fredag den 16 augusti, kl. 9–14, SOL-centrum H435 
OBS! Man måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att kunna genomföra 
skrivningen. Omregistrering av äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, 
antingen före sommaruppehållet eller från den 12 till 14 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 

MKVA11:3 Medieanvändning i vardagen 
Tidsbegränsad hemskrivning: publiceras på Live@Lund måndagen den 12 augusti kl. 12.00. 
Deadline för inlämning: fredagen den 16 augusti kl. 12.00. Laddas upp på Live@Lund. OBS! 
Man måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att kunna lämna in. Omregistrering av 
äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller 
från och med den 12 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 

MKVA11:4 Kommunikation och interaktion 
Hemskrivning: publicerad på Live@Lund. Deadline för inlämning: fredagen den 23 augusti 
kl. 12.00. Laddas upp på Live@Lund. OBS! Man måste vara registrerad på kursen för VT 
2019 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre studenter görs av Linda Troein efter 
mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller från den 12 till 14 augusti: 
Linda.Troein@kom.lu.se 

Fortsättningskursen MKVA22 
MKVA22:1 Medier och populärkultur 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2019 
Deadline: senast torsdagen den 15 augusti, kl. 10.00. Laddas upp på Live@Lund. OBS! Man 
måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre 
studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller från 
den 12 till 14 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
MKVA22:2 Opinionsbildning: aktörer, strategier och praktiker 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2019 
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Deadline för inlämning: torsdagen den 15 augusti, kl. 10.00. Laddas upp på Live@Lund. 
OBS! Man måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att kunna lämna in. 
Omregistrering av äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före 
sommaruppehållet eller från den 12 till 14 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 

MKVA22:3 Analys- och utredningsmetod 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2019 
Deadline: senast torsdagen den 15 augusti, kl. 10.00. Laddas upp på Live@Lund. OBS! Man 
måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre 
studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller från 
den 12 till 14 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 

MKVA22:4 Uppsats 
Laddas upp via LUP Student Papers i enlighet med instruktionerna på Live@Lund, samt 
inlämnas i två pappersexemplar i Tommy Bruhns postfack i Absalonbyggnaden, senast 
torsdagen den 15 augusti kl. 12.00. Seminarier torsdagen den 22 augusti kl. 9–16. Lokal: 
A310 samt A311 enligt schema som meddelas på Live@Lund under inlämningsdagens 
eftermiddag. 

Kandidatkursen MKVK04 
MKVK04:1 Vetenskapsteori och metod 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under HT 2018 
Deadline: senast torsdagen den 15 augusti, kl. 10.00. Skickas till Fredrik Miegel via mail: 
Fredrik.Miegel@kom.lu.se 

MKVK04:2 Medie- och kommunikationsvetenskaplig teori 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under HT 2018 
Deadline: senast torsdagen den 15 augusti, kl. 10.00. Skickas till Fredrik Miegel via mail: 
Fredrik.Miegel@kom.lu.se 

MKVK04:3 Kandidatuppsats 
Laddas upp via LUP Student Papers från tidigare kursomgångar samt inlämnas i två 
pappersexemplar i Fredrik Miegels postfack i Absalonbyggnaden, senast torsdagen den 15 
augusti kl. 12.00. Seminarier i A214 onsdagen den 21/8, torsdagen den 22/8 eller fredagen 
den 23 augusti kl. 9–16 enligt schema som meddelas på Live@Lund under inlämningsdagens 
eftermiddag. 

Praktikkurser/Internship courses

MKVA12 och MKVA13 Kvalificerad yrkespraktik 
Inlämning av praktikrapporter och praktikuppgifter senast torsdagen den 15 augusti, kl. 14.00. 
Laddas upp på Live@Lund. OBS! Man måste vara registrerad på kursen för VT 2019 för att 
kunna lämna in. Omregistrering av äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, 
antingen före sommaruppehållet eller från den 12 till 14 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
Uppsamlingsseminarium onsdagen den 21 augusti, kl. 9–17. Lokal: H140 
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Avancerad nivå/Master’s level (English language courses)

MKVN02 Media and Participation 
Take-home exam. Deadline: Thursday 15 August, 10 am to Annette Hill 
(Annette.Hill@kom.lu.se) by e-mail 

MKVN04 Media and Communication Methodology 
Take-home exam. Deadline: Thursday 15 August, 10 am to Fredrik Miegel 
(Fredrik.Miegel@kom.lu.se) by e-mail 

MKVN08 Media Audiences 
Take-home exam. Deadline: Thursday 15 August, 10 am to Annette Hill 
(Annette.Hill@kom.lu.se) by e-mail 

MKVN09 Media, Health and Society 
Take-home exam. Deadline: Thursday 15 August, 10 am to Helena Sandberg 
(Helena.Sandberg@kom.lu.se) by e-mail 

MKVN10 Media and Morality 
Take-home exam. Deadline: Thursday 15 August, 10 am to Tobias Linné 
(Tobias.Linne@kom.lu.se) by e-mail 

MKVM13 Master’s Thesis 
Deadline for uploading at LUP Student Papers (according to the instructions on Live@Lund): 
Monday 12th August at 2 pm. By then every student also must provide two soft bound hard 
copies, submitted to Linda Troein. Students may post their theses for arrival in good time for 
the deadline of 2 pm on the date of the deadline, or ask a friend to submit the hard copies in 
person (directly to Linda or in her mail compartment on Absalon’s first floor). The exams are 
set for 21–22th August 9–5 pm in room: A121 
Contact for Linda Troein: 046-222 88 33 E-mail: linda.troein@kom.lu.se 
Postal Address Linda Troein, MKV, Box 117, 221 00 Lund 


