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MEVIT2532 - Filmhistorie 
               

 

Hjemmeeksamen, vår 2018 

 

 

Utlevering tirsdag 22. mai  kl. 11.00. Innleveringsfristen er fredag 25. mai innen kl. 11.00. 

Besvarelsen skal leveres i Fronter (mer om dette under). 

 

Oppgavesettet er på tre (3) sider og består av to oppgaver.  

Du skal svare på én av de to oppgavene.  

 

 

Før du begynner å skrive besvarelsen, må du sørge for at du har lest og forstått UiOs informasjon 

om fusk: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/  

Du må bruke en sitat- og referansestil (for eksempel MLA, Chicago eller APA) gjennom hele 

besvarelsen, og i litteraturlisten til slutt. Du må derfor også sette deg inn i korrekt bruk av kilder og 

referanser: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/  

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Sjå under for nynorsk oppgåvetekst) 

 

VELG ENTEN: 

 

 

Oppgave 1 

 

Gjør rede for hva som ligger bak utsagnet under. Vis til ulike pensumtekster.  

 

«The decades following World War II brought economic prosperity, technological 

innovation, and new artistic currents, which combined to produce what is often 

regarded as Europe’s golden age. Film industries benefitted from certain aspects of 

the political and economic climate, but they also faced new challenges, which they 

met with great ingenuity.» 

 

 
Kilde: Elizabeth Ezra “European Cinema” s. 116. 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
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ELLER 

 

 

Oppgave 2: 

 

Diskuter hva som ligger bak utsagnet under. Vis til ulike pensumtekster. 

 

«In its first decade, cinema was a different animal from what we know today.» 

 
Kilde: Elizabeth Ezra “European Cinema” s. 2. 

 

 

 

 

Nynorsk oppgåvetekst: 

 

 

VEL ANTEN: 

 

 

Oppgåve 1 

 

Gjer reie for kva som ligg bak utsegna under. Vis til ulike tekstar frå pensum.  

 

«The decades following World War II brought economic prosperity, technological 

innovation, and new artistic currents, which combined to produce what is often 

regarded as Europe’s golden age. Film industries benefitted from certain aspects of 

the political and economic climate, but they also faced new challenges, which they 

met with great ingenuity.» 

 
 

Kjelde: Elizabeth Ezra “European Cinema” s. 117. 
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Oppgave 2 

 

Diskuter kva som ligg bak utsegna under. Vis til ulike tekstar frå pensum. 

 

«In its first decade, cinema was a different animal from what we know today.» 

 
 

Kjelde: Elizabeth Ezra “European Cinema” s. 2. 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/  

 

- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på Fronter.  

 

- Nå du laster opp besvarelsen i Fronter, må du passe på at filen kan åpnes. Vi anbefaler at du 

bruker PDF. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt (IKKE STUDENTNUMMER), for 

eksempel 1234.pdf eller 1234.docx. Fronter stenger presis, så vi anbefaler å være ute i god tid.  

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer som du finner på Studentweb (IKKE 

NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 

 

- Eksamensbesvarelsen skal være om lag ti sider (en side tilsvarer ca. 2300 tegn, uten mellomrom). 

Forside, bilder/illustrasjoner og litteraturliste skal ikke regnes med i sidetallet. 
 

Alt om eksamen på IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/student-ved-imk/  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ove Solum vil svare på spørsmål om oppgaveteksten i rom 205 i IMKs lokaler på tirsdag 22. mai 

kl. 11:00. 

Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb 15. juni 2018. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.  

http://www.hf.uio.no/imk/studier/ressurser/oppgave/
http://www.hf.uio.no/imk/studier/student-ved-imk/

