
	
	
	
	
	
	
	
	

  

Datum 
2017-10-25 

Diarienummer 
U 2017/361 

KURSPLAN 

 
 
Kursplan för kursen Analytisk kemi–fördjupningskurs, 
NAKE015 
Engelsk titel: Analytical Chemistry–Advanced Course 
 
Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 2017-10-
25. Kursen ges på forskarnivå och omfattar 15 högskolepoäng. 
 
Lärandemål 
Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska insikter i vanligt förekommande moderna 
separationstekniker såsom kromatografi, masspektrometri och kapillärelektrofores. Kursen syftar 
vidare till att utveckla studentens förmåga till att självständigt välja och optimera lämplig 
separationsteknik/metod samt att ge en sammanhängande helhetssyn över ämnet. 
 
Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna: 

• Redogöra ingående för de kromatografiska principer och tekniker som kursen omfattar. 
• Redogöra för grunderna i masspektrometri och i kapillärelektrofores. 
• Beskriva uppbyggnad och funktion av olika analysinstrument för de tekniker kursen 

omfattar. 
• Modifiera och tillämpa metoder och tekniker för kromatografiska separationer både för 

kvantitativa och kvalitativa ändamål. 
• Utvärdera valet av separationsteknik för separation av lågmolekylära substanser, baserat 

på substansernas och provets egenskaper. 
• Sammanställa resultat och presentera dessa muntligt och skriftligt. 
• Söka, värdera relevansen av, sammanfatta och presentera vetenskaplig information inom 

ett tilldelat område. 
 
Kursinnehåll 
Föreläsningar: Djupgående teoretisk behandling av kromatografisk separation och 
bakomliggande fördelnings- och adsorptionsjämvikter. Instrumentering och experimentell 
teknik för högupplösande vätskekromatografi och gaskromatografi. Koppling av gaskromatografi 
och vätskekromatografi med masspektrometri. Grundläggande orientering om 
kapillärelektrofores. 
Laborationer: Experimentell teknik för högupplösande vätskekromatografi samt användning av 
masspektrometrisk detektion. Optimering av HPLC-system med olika kombinationer av mobil 
och stationär fas. Gaskromatografi med kapillärkolonner, olika injektionstekniker samt 
användning av masspektrometrisk detektion. 
Litteraturprojekt: Kiral separation med muntlig och skriftlig presentation. 
 
Undervisningsformer 
Undervisningen består av föreläsningar och övningar där teoretiska aspekter behandlas. 
Föreläsningar följs av obligatoriska laborationer. Inom kursen avsätts 1 vecka för självständigt 
arbete kring ett litteraturprojekt. 
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Examination 
Examinationen baseras på en skriftlig tentamen samt på skriftliga redovisningar av laborationer 
och på ett litteraturprojekt som redovisas muntligt vid två obligatoriska seminarier. 
 
Betygsgrader 
Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt resultat krävs 
godkänd tentamen samt godkända redovisningar av laborationer och litteraturprojekt. 
 
Undervisningsspråk 
Kursen ges på engelska. 
 
Förkunskapskrav 
Antagen till forskarutbildning i kemi, fysik eller motsvarande ämne. 
 
Övriga upplysningar 
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod KEMM06, och kan inte tillgodoräknas 
tillsammans med denna. 
 


