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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STOJANČIŲJŲ Į ANTROSIOS PAKOPOS 

STUDIJŲ PROGRAMĄ „VERSLO ADMINISTRAVIMAS KTU MBA“ 

ESĖ RENGIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno technologijos universiteto stojančiųjų į antrosios pakopos studijų programą „Verslo 

administravimas KTU MBA“ esė rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) stojančiųjų į antrosios pakopos studijų 

programą „Verslo administravimas KTU MBA“ (toliau – stojantieji) rengiamos esė struktūrą ir 

vertinimo kriterijus, esė vertinimo organizavimo tvarką bei vertinimo rezultatų formalizavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 

taisyklėmis (toliau – Priėmimo taisyklės), patvirtintomis Universiteto senato nutarimu. 

3. Pagal Aprašą parengtas procesas „Organizuoti stojančiųjų į antrosios pakopos studijų 

programą „Verslo administravimas KTU MBA“ esė vertinimą“, kuris pateikiamas Aprašo 1 priede. 

4. Stojančiųjų esė vertinimą atlieka Universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta Ekonomikos 

ir verslo fakulteto priėmimo į antrosios pakopos studijų programą „Verslo administravimas KTU 

MBA“ komisija (komisijos nariai: studijų programos vadovas, Rinkodaros ir verslo krypties studijų 

programų komiteto narys bei verslo atstovas) (toliau – Komisija), laikydamasi šiame Apraše nurodytų 

esė vertinimo kriterijų.  

5. Esė vertinime dalyvauja stojantysis. 

6. Stojančiojo parengta esė įvertinama dešimties balų skalėje. Skaičiuojant konkursinį 

priėmimo į antrosios pakopos studijų programas balą, esė įvertinimas dauginamas iš svertinio 

koeficiento 0,4. Stojantysis, nepateikęs esė, konkurse dalyvauja, tačiau praranda konkursinio balo 

dedamąją už esė įvertinimą.  

7. Esė vertinimas vykdomas Universiteto rektoriaus įsakymu  numatytomis datomis.  

8. Visa informacija apie esė vertinime dalyvaujantį stojantįjį yra konfidenciali ir viešai 

neskelbiama. 

 

II SKYRIUS 

ESĖ STRUKTŪRA IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

9. Esė tikslas – išdėstyti faktų ir nuomonių derinį, pateikiant kritinę asmeninę interpretaciją. 

Asmeninis požiūris išsakomas laisvai, demonstruojant patirtį ir kūrybiškumą. Esė turi atspindėti 

aukštesnį kritinio mąstymo lygį, lyderystės ir vadovo vaidmens supratimą, pokyčių valdymą, 

originalumą, nepriklausomumą, gebėjimą visapusiškai apžvelgti temos plėtojimą ir paaiškinti 

medžiagą savais žodžiais.  

10. Esė struktūra: 

10.1. įvadas – jame pristatoma nagrinėjama tema; 

10.2. dėstymas – jame pateikiamos svarbiausios įžvalgos; 

10.3. išvados – jose pateikiamos apibendrintos svarbiausios įžvalgos. 

11. Esė pabaigoje pateikiamas literatūros šaltinių sąrašas.  

12. Esė apimtis be literatūros šaltinių yra iki 1000 žodžių. Esė rengimo rekomendacijos 

pateikiamos Aprašo 2 priede.  

13. Esė vertinama pagal šiuos vertinimo kriterijus (Aprašo 3 priedas): 

13.1. struktūra: įvadas, dėstymas ir išvados; 
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13.2. skaitinių suvokimas; 

13.3. esminių sąvokų ir užduoties atskleidimas; 

13.4. analizė ir originalumas; 

13.5. kalbos taisyklingumas. 

 

III SKYRIUS 

 ESĖ VERTINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

14. Stojantysis pateikia esė kartu su prašymu Universiteto priėmimo informacinėje sistemoje 

Universiteto rektoriaus įsakyme numatytomis datomis.  

15. Komisijos nariai iki Universiteto rektoriaus įsakymu nustatyto termino individualiai 

įvertina stojančiojo esė pagal šiame Apraše nurodytus vertinimo kriterijus (Aprašo 3 priedas). 

 

IV SKYRIUS 

ESĖ VERTINIMO REZULTATŲ FORMALIZAVIMAS 

 

16. Esė vertinimą atlikusių Komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis yra galutinis 

stojančiojo esė vertinimo balas, kuris yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines 

apvalinimo taisykles. Didžiausias galimas įvertinimas yra 10 balų. 

17. Esė vertinimo balas naudojamas apskaičiuojant stojančiojo konkursinį balą. Galutinį esė 

įvertinimo balą pateikia vienas iš Komisijos narių Universiteto rektoriaus įsakyme patvirtintais 

terminais. Jei stojantysis esė nepateikta, įrašomas balas „0“. 

18. Stojančiųjų pateiktos esė saugomos Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų centre iki 

studijų pradžios. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Stojantysis Komisijai gali pateikti apeliaciją dėl esė įvertinimo, vadovaudamasis 

Priėmimo taisyklėse nustatytais terminais. 

20. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios Universiteto rektoriaus 

įsakymu. 

 

 


