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Õppekeskkonna kirjeldus eesti keeles Loengud toimuvad veebikeskkonnas Moodle kaudu.
Õppekeskkonna kirjeldus inglise keeles Lectures are hold online in Moodle platform.

 
Sihtrühm eesti keeles Täiendusõppe programm on mõeldud kõigile, kes huvituvad LC-MS tööpõhimõtetest või töötavad juba LC-MSga.
Sihtrühm inglise keeles Course is meant for everyone with an interest in LC-MS or are working with an LC-MS instrumentation.
Grupi minimaalne suurus 5
Grupi maksimaalne suurus

 
Õppetöö vorm täielikult veebipõhine õpe Halda Moodle'i seoseid
Mahu struktuur akadeemilistes tundides auditoorne töö: 64, praktika: 0, iseseisev töö: 92
Õppekeel inglise keel

 

Õppejõud Nimi Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
eesti keeles

Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
inglise keeles

Ivo Leito LC-MS kursuse LOKT.06.016 õppejõud. LC-MS course LOKT.06.016 lecturer.
Koit Herodes LC-MS kursuse LOKT.06.016 õppejõud. LC-MS course LOKT.06.016 lecturer.
Riin Rebane LC-MS kursuse LOKT.06.016 õppejõud. LC-MS course LOKT.06.016 lecturer.
Irja Helm Analüütilise keemia õppejõud Lecturer on analytical chemistry

 
Õpingute alustamise tingimused eesti keeles Õpingute alustamiseks vajalikud eelteadmised on toodud inglise keeles kuna kursus on ingliskeelne.

Õpingute alustamise tingimused inglise keeles

Required preliminary knowledge:
- General understanding of the chromatographic process.
- Basic knowledge of spectroscopy, absorption, refraction, fluorescence. Beer’s law.
- Understanding of different functional groups.
- Understanding of acid-base equilibria.
- Types and relative strengths of interactions (hydrogen bonding, electrostatic, van der Waals).
- Basic understanding of forces in electric and magnetic fields. Basic understanding of electromagnetic fields and behaviour of charged particles in them
- Understanding of calibration graph method for quantitative analysis. Term: isotopes.
- Understanding of isotopic composition of elements.

Terms: polar, non-polar, hydrophilic, hydrophobic. Strong/weak acid/base.
 

Õpiväljundid eesti keeles

Kursuse läbinud tudeng tunneb vedelkromatograafia ja massispektromeetria järgmisi aspekte:
1. Vedelikkromatograafia põhialused. Kromatograafiline protsess, selle matemaatiline modelleerimine.
2. Vedelkromatograafia meetodid: statsionaarsed faasid (RP, NP, IE jne), mobiilsed faasid, seadmed, detektorid, praktilised rakendused.
3. Meetodi väljatöötamine vedelikkromatograafias.
4. Massispektromeetria - ionisatsiooniallikad, kõrge ja madala resolutsiooniga massianalüsaatorid.
5. Massispektromeetrite kui vedelikkromatograafia detektorite eripära (ionisatsiooni efektiivsus, maatriksi efektid).
6. Praktilised aspektid: proovi ettevalmistamine.
7. Kõrglahutusega massispektromeetria ja isotoopide suhte massispektromeetria.

Õpiväljundid inglise keeles

Student who successfully passed the course is fluent in the following aspects of Liquid Chromatography and Mass Spectrometry:
1. General topics of chromatography. The chromatographic process, its mathematical modelling.
2. Liquid chromatography methods: stationary phases (RP, NP, IE, etc.), mobile phases, equipment, detectors, practical applications.
3. Method development in liquid chromatography.
4. Mass spectrometry - ionization sources, high and low resolution mass analyzers.
5. Specifics of mass spectrometers as liquid chromatography detectors (ionization efficiency, matrix effects).
6. Practical aspects: sample preparation.
7. High-resolution mass spectrometry and isotope ratio mass spectrometry.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid eesti keeles Eksamihinne kujuneb kirjalikul eksamil, mis olenevalt olukorrast võib sisaldada ka suulist osa.
Hindamismeetodid inglise keeles The final score is formed at a written examination.

Hindamiskriteeriumid eesti keeles

Eksamiküsimused on kahte liiki: (1) teoreetilised küsimused, mis on tudengitele ette teada ja (2) probleemküsimused, mis pole ette teada, aga mille kohta on olemas näidisküsimused.
Teoreetilised küsimused hindavad kõigis aine õpiväljundites teadmiste osa. Probleemküsimused hindavad teadmiste rakendamiste oskust. Hindamine on statistiline: suurest hulgast
potentsiaalsetest küsimustest (vt aine veebileht) saab eksamineeritav kolm kuni viis. Nendele küsimustele on omistatud kaalud ja igat neist hinnatakse eraldi kümnepallisüsteemis.
Hindamisel võetakse arvesse põhimõtete teadmist ja neist arusaamist, seoste loomise oskust ja faktiteadmist. Saadud tulemustest leitakse kaalutud keskmine ja see normeeritakse 100-
ni.

Hindamiskriteeriumid inglise keeles

The list will be finalized after the course and will be available via the study information system. Use of lecture materials will not be allowed. The evaluation is statistical: the student will
receive 4 questions from a large number of possible questions plus one problem question. Every question has been assigned a weight and they will be separately evaluated using a ten-
point system. For estimation of knowledge of concepts their understanding, ability of construction of conclusions and knowledge of the facts is considered. The resulting scores are
summed (using the weights) and the sum is normalized to 100.

 
Sisu eesti keeles Teema Maht tundides Õppejõud

Sissejuhatus. Mudelid. 4 Ivo Leito
Vedelikkromatograafia. 12 Koit Herodes
Vedelikkromatograafia aparatuur. 8 Riin Rebane
Massispektromeetria 18 Koit Herodes
Proovi ettevalmistamine. Seminar. 6 Riin Rebane
HRMS 6 Ivo Leito
Seminar. (Praktikum) 10 Koit Herodes, Riin Rebane
Iseseisev töö. 92

Sisu inglise keeles Teema Maht tundides Õppejõud
Introduction. Models. 4 Ivo Leito
Liquid chromatography. 12 Koit Herodes
HPLC instrumentation. 8 Riin Rebane
Mass spectrometry 18 Koit Herodes
Sample preparation. Seminar. 6 Riin Rebane
HRMS 6 Ivo Leito
Seminar. (Practicals) 10 Koit Herodes, Riin Rebane
Independent learning on the above topics. 92

 
Õppematerjalid eesti keeles
Õppematerjalid inglise keeles

 
Nõuded lõpetamiseks eesti keeles Eksamil 51% punktide saamine.
Nõuded lõpetamiseks inglise keeles 51% points in the exam.
Lõpetajale väljastatav dokument tunnistus
Lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt

 
Hind käibemaksuta 200
Lisandub käibemaks Jah
Hind käibemaksuga 240,00
Hinnainfo eesti keeles
Hinnainfo inglise keeles

 
 
Näita ka sisekoolituskalendris (NB! Ainult tööalased koolitused TÜ
töötajale) Ei

 
Programmijuht Ivo Leito
Programmijuhi e-post ivo.leito@ut.ee
Programmijuhi telefon 737 5259
Kontaktisik Riin Rebane
Kontaktisiku e-post riin.rebane@ut.ee
Kontaktisiku telefon 5052696
Kontaktisiku faks

 
Registreerumine lubatud alates 10.01.2022
Registreerumise tähtaeg 28.02.2022
Registreerumise info eesti keeles
Registreerumise info inglise keeles

 
Struktuuriüksuse juhi kinnitus Enn Lust
Kinnitamise kuupäev 04.01.2022
Viit registreerumise lehele https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=66614&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Tühista kinnitus Muuda Sisu kirjeldus Protokoll Esilehele Registreeritute nimekiri Registreeri Registreerumine algab
10.01.2022

Vali programmi toimumisaeg: 07.02.2022 - 26.06.2022
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