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MEVIT4113 – Medier, religion og konflikt
Hjemmeeksamen, vår 2018

Utlevering mandag 23. april kl. 11.00. Innleveringsfristen er torsdag 26. april kl. 11.00.
Besvarelsen skal leveres i Fronter (mer om dette under).
Oppgavesettet er på to (2) sider.
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 bør også sette deg inn i bruk av kilder og referanser:
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
____________________________________________________________________________________________________________

Eksamensoppgave

Ta utgangspunkt i minst to case fra pensum og diskuter på hvilken måte konflikter om religion økes
eller dempes gjennom medier og/eller andre aktører. Du kan i tillegg trekke inn aktuelle nyhetssaker
for å belyse argumentasjonen din.

Det forventes at du bruker teoretiske perspektiver fra pensum i analysen. Bruk presise referanser til
pensum, med sidetall der det er relevant.
____________________________________________________________________________________________________________
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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), slik
xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.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 inntil 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/
______________________________________________________________________________________________________________________

Du får mulighet til å sende spørsmål om oppgaven på epost til faglæreren de første to timene og
fram til kl. 1300, 23. april. Eposten til faglæreren er mona.abdel-fadil@media.uio.no. Du får svar i
løpet av samme dag.
Eksamensresultat vil bli publisert i Studentweb innen fredag 18. mai 2018. Resultater gis ikke over e-post eller telefon.
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