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Mediefag, efterår 2013 

 
5. semester: 
Semesterstarten er tirsdag d. 3.9. for 5. semester kl. 9.15 – 10.00 i lokale 10.15 på Nordkraft, 
Teglgårds Plads 1, og ved den vil du få yderligere informationer om studiet, herunder 
medieproducerlinjen, dets kurser og prøver samt skemaet, der traditionelt er færdigt sent pga. 
samlæsning. Mandagen har mediefag ikke skematimer, da mandagene er reservered til skemaet 
for grudfagene. 
NB: Vi tager en runde ved semesterstarten, hvor du skal sige, hvilken film, du selv synes, er 
verdens bedste. 
 
Der er disse kurser: 
Filmhistorie 
Medieproduktion 1: TV  
Medieproduktion 2: Film 
 
Der er tre prøver: 
Filmhistorie: 3-dages hjemmeopgave 
Medieproduktion 1: TV: afløsning eller hjemmeopgave med skrift og medieproduktion 
Medieproduktion 2: Film: mundtlig eksamen  
 
Bøger og materiale til 5. semester mediefag: 
 
Filmhistorie: 
Filmhistoriekompendiet 
Mark Cousins, Filmens Historie, Nyt Nordisk forlag (kursusgrundbog, fås i universitetsboghandelen)  
Kristin Thompson and David Bordwell, Film History An Introduction, McGraw-Hill 
Kosmorama 220, vinter 1997, 100 års dansk film  
Ib Bondebjerg: Filmen og det moderne. København: Gyldendal, 2005 
 
Medieproduktion 1: TV:  
Online materiale  
 
Medieproduktion 2: Film: 
Kursuskompendium "Medieproduktion: Digital videoproduktion" 
 
 
Vores sekretær er  
Louise Mette Møller 
Nyhavnsgade 14, rum 2.01 (Friis) 
9000 Aalborg  
Tlf.: +45 9940 7266 
Mail: lmk@hum.aau.dk 

http://www.mediefag.aau.dk/Filmhistorie13.html
http://www.mediefag.aau.dk/Medieproduktion1.html
http://www.hum.aau.dk/~riber/video.htm
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Mediefag, efterår 2013 

 
7. semester, kandidatdelen: 
Semesterstart: mandag d. 2. 9. for 7. semester kl. 10.15 – 11.00 i lokale 10.15 på Nordkraft, 
Teglgårds Plads 1, og ved den vil du få yderligere informationer om semesteret, dets kurser og 
prøver samt skemaet, der traditionelt er færdigt sent pga. samlæsning. Valgfaget afvikles 
koncentreret i ugerne 41 og 43. 
Vi kører nu efter den nye studieordning: 
http://www.mediefag.aau.dk/BAKAsidefag_mediefag_2013.pdf  
 
Der er disse tre prøver: 
Mediehistorie og mediesociologi: afløsning eller skr. hjemmeopgave 
En projekteksamen i Medieteori og medieanalyse 
Valgfaget: afløsning eller skr. hjemmeopgave 
 
Der er disse kurser: 
Medieteori og medieanalyse 
Mediehistorie 
Mediesociologi  
Valgfag: Nye tendenser i medievidenskab: Fan fiction (eller andet valgfag) 
 
I løbet af semesteret vil der også blive annonceret relevante forelæsninger og seminarer fra 
medieforskergruppen Mærkk, herunder om de nyeste tendenser inder for medierne. De er endnu 
ikke skemalagt. 
 
Bøger og materiale til 7. semester mediefag: 
 
Medieteori og medieanalyse: 
Kursuskompendium 
 
Mediehistorie: 
Kursuskompendium 
Evt. Dansk mediehistorie 1-4 
 
Mediesociologi: 
Klaus Bruhn Jensen, Medier og samfund. En introduktion Forlaget Samfundslitteratur, 2008, fås i 
universitetsboghandelen. 
Kursuskompendium 
 
Vores sekretær er  
Louise Mette Møller 
Nyhavnsgade 14, rum 2.01 (Friis) 
9000 Aalborg  
Tlf.: +45 9940 7266 
Mail: lmk@hum.aau.dk 

http://www.mediefag.aau.dk/BAKAsidefag_mediefag_2013.pdf
http://www.mediefag.aau.dk/Medieteori13.html
http://www.mediefag.aau.dk/Mediehistorie13.html
http://www.mediefag.aau.dk/Mediesociologi13.html
http://www.mediefag.aau.dk/Valgfag13.html
http://www.maerkk.aau.dk/

