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Uppsamlande examinationer i MKV i augusti 2021 
 
Times and Deadlines for examinations in August 2021 
 
 
 
 
Grundläggande nivå/Undergraduate level 
 
Grundkursen MKVA11 
MKVA11:1 Kommunikationens samhälleliga villkor 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2021 
Deadline: senast måndag den 16 augusti, kl. 12.00. Laddas upp på Canvas. OBS! Man måste 
vara registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre 
studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller under 
den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
Skrivuppgiften, deadline för komplettering: senast måndag den 16 augusti kl. 10.00. Skickas 
till Sara Santesson via mail: Sara.Santesson@kom.lu.se 
 
MKVA11:2 Mediernas utbud 
Tidsbegränsad hemskrivning: måndag den 16 augusti, kl. 10–13. Uppgiften publiceras på 
Canvas kl. 10.00 och inlämnade tentor laddas upp på samma ställe senast kl. 13.00. OBS! 
Man måste vara registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna genomföra skrivningen. 
Omregistrering av äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före 
sommaruppehållet eller under den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
 
MKVA11:3 Medieanvändning i vardagen 
Tidsbegränsad hemskrivning: publiceras på Canvas måndagen den 16 augusti kl. 12.00. 
Deadline för inlämning: fredagen den 20 augusti kl. 12.00. Laddas upp på Canvas. OBS! Man 
måste vara registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre 
studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller under 
den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
 
MKVA11:4 Kommunikation och interaktion 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2021 
Deadline: måndagen den 16 augusti kl. 12.00. Laddas upp på Canvas. OBS! Man måste vara 
registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre studenter 
görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller under den 12 
till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
 
Fortsättningskursen MKVA22 
MKVA22:1 Medier och populärkultur 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2021 
Deadline: senast mån den 16 augusti, kl. 12.00. Laddas upp på Canvas. OBS! Man måste vara 
registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre studenter 
görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller under den 12 
till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
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MKVA22:2 Opinionsbildning: aktörer, strategier och praktiker 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2021 
Deadline för inlämning: måndagen den 16 augusti, kl. 12.00. Laddas upp på Canvas. OBS! 
Man måste vara registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna lämna in. Omregistrering av 
äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller 
under den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
 
MKVA22:3 Analys- och utredningsmetod 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under VT 2021 
Deadline: senast måndagen den 16 augusti, kl. 12.00. Laddas upp på Canvas. OBS! Man 
måste vara registrerad på kursen för VT 2021 för att kunna lämna in. Omregistrering av äldre 
studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller under 
den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
 
MKVA22:4 Uppsats 
Laddas upp via LUP Student Papers i enlighet med instruktionerna på Canvas, samt via mail 
till Fredrik Edin: Fredrik.Edin@kom.lu.se, senast måndagen den 16 augusti kl. 9.00. 
Seminarier fredagen den 20 augusti kl. 8–17 via Zoom enligt schema som meddelas på 
Canvas under inlämningsdagens eftermiddag. Omregistrering av äldre studenter görs av Linda 
Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller under den 12 till 13 augusti: 
Linda.Troein@kom.lu.se 
 
 
Kandidatkursen MKVK04 
MKVK04:1 Vetenskapsteori och metod 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under HT 2020 
Deadline: senast måndagen den 16 augusti, kl. 12.00. Skickas till Fredrik Schoug via mail: 
Fredrik.Schoug@kom.lu.se 
 
MKVK04:2 Medie- och kommunikationsvetenskaplig teori 
Hemskrivning: samma som vid tidigare tillfällen under HT 2020 
Deadline: senast måndagen den 16 augusti, kl. 12.00. Skickas till Fredrik Schoug via mail: 
Fredrik.Schoug@kom.lu.se 
 
MKVK04:3 Kandidatuppsats 
Uppsatsen laddas upp via LUP Student Papers samt skickas via mail till Fredrik Schoug: 
Fredrik.Schoug@kom.lu.se, senast måndagen den 16 augusti kl. 12.00. Seminarier via Zoom 
antingen fredagen den 20 augusti, måndag 23 augusti eller tisdag 24 augusti, kl. 9–16 enligt 
schema som meddelas på Canvas under inlämningsdagens eftermiddag. Omregistrering av 
äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, antingen före sommaruppehållet eller 
under den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
 
 
Praktikkurser/Internship courses 
 
MKVA12 och MKVA13 Kvalificerad yrkespraktik 
Inlämning av praktikrapporter och praktikuppgifter senast måndagen den 16 augusti, kl. 
10.00. Laddas upp på Canvas. OBS! Man måste vara registrerad på kursen för VT 2021 för att 
kunna lämna in. Omregistrering av äldre studenter görs av Linda Troein efter mailkontakt, 
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antingen före sommaruppehållet eller under den 12 till 13 augusti: Linda.Troein@kom.lu.se 
Uppsamlingsseminarium via Zoom måndagen den 23 augusti, kl. 8–17. 
 
 
 
Avancerad nivå/Master’s level 
 
MKVN02 Media and Participation 
Take-home exam. Deadline: Monday 16 August, 10 am to Annette Hill 
(Annette.Hill@kom.lu.se) by e-mail 
 
MKVN04 Media and Communication Methodology 
Take-home exam. Deadline: Monday 16 August, 10 am to Fredrik Miegel 
(Fredrik.Miegel@kom.lu.se) by e-mail 
 
MKVN08 Media Audiences 
Take-home exam. Deadline: Monday 16 August, 10 am to Annette Hill 
(Annette.Hill@kom.lu.se) by e-mail 
 
MKVN09 Media, Health and Society 
Take-home exam. Deadline: Monday 16 August, 10 am to Helena Sandberg 
(Helena.Sandberg@kom.lu.se) by e-mail 
 
MKVN12 Popular Culture 
Take-home exam. Deadline: Monday 16 August, 10 am to Annette Hill 
(Annette.Hill@kom.lu.se) by e-mail 
 
MKVN13 Media and Diversity 
Take-home exam. Deadline: Monday 16 August, 10 am to Tobias Linné 
(Tobias.Linne@kom.lu.se) by e-mail 
 
MKVM13 Master’s Thesis 
Deadline for uploading a digital pdf of the thesis to LUP Student Papers August 19th 2021. A 
copy should also be sent to Michael Rübsamen by 3.00 pm on the day: master@kom.lu.se  
The thesis examination seminars take place on Zoom, 25th to 26th August 2021. Students 
from former semesters need to be re-registered on the course to get access to LUP. If needed, 
contact Linda Troein either before the summer break or during August 12–13th. 	
 
 


