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Dalyko anotacija 
Nuosėdinių uolienų petrologija yra viena svarbiausių geomokslų šakų sudaranti žinių pagrindą apie nuosėdines 
uolienas, jų raidą per nuosėdų susidarymą, nusėdimą, diagenezę, uolienų susidarymą ir kaitą. Šios žinos yra 
būtinos norint suprasti tokių dalykų, kaip facijų geometrija, tokių uolienų savybių, kaip sudėtis ar poringumas 
raidą, kurie yra svarbūs įvairiuose geologiniuose tyrimuose. Šiame doktorantūros studijų programos dalyke 
nuosekliai nagrinėjama kiekviena uolienų grupė, akcentuojant jų sudėtį, sandarą, kitas petrografines savybes, 
nuosėdines tekstūras, nuosėdų ir uolienų diagenezę ir sedimentacijos aplinkas bei facijas. Doktorantai taip pat 
turėtų susipažinti su naujausia moksline informacija ir naujausių idėjų šioje srityje apžvalga, kad gebėtų kritiškai 
analizuoti mokslinę geologinę informaciją bei idėjas, tikrinti hipotezes ir daryti išvadas. Be įsisavintų 
pagrindinių nuosėdinių uolienų petrologijos sąvokų ir bendrų žinių, doktorantas turi žinoti naujausius nuosėdinių 
uolienų petrologijos tyrimo metodus, žinoti nuosėdinių uolienų klasifikacijas, įvairių uolienų grupių ir facijų 
sedimentacijos aplinkas ir procesus lemiančius jų susidarymą, posedimentacinių diagenezės procesų 
mechanizmą, nuosėdinių uolienų sudėties ir sandaros ypatybes, nuosėdinių uolienų sedimentacijos aplinkų ir 
facijų požymius, pasiskirstymą litosferoje ir raidą Žemės istorijoje, mokėti nuosėdinių uolienų petrologijos žinias 
taikyti atliekant mokslinius tyrimus lauko sąlygomis, laboratorijoje ir interpretuojant gautus rezultatus. 
Nuosėdinių uolienų petrologija yra viena iš sparčiai besivystančių fundamentalių disciplinų, esančių daugelio 
geologijos mokslo krypčių pagrindu. 
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