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Eseju konkurss “Mana nākotnes profesija ir menedžeris!” 
 

Informācija par konkursu 

Eseju konkursu “Mana nākotnes profesija ir menedžeris!” organizē TSI Vadībzinātņu un ekonomikas 

fakultāte. Dalībniekiem tiek piedāvāts uzrakstīt eseju par to, kas viņus piesaista menedžera profesijā. 

Esejas autoram ir jāpastāsta, kāpēc viņš ir izvēlējies tieši šo profesiju, kāpēc viņš to uzskata par pašu 

labāko un kādas ir šīs profesijas priekšrocības. Konkursā drīkst piedalīties vispārizglītojošo skolu 10.-12. 

klašu skolēni. 

 

Konkursa norises termiņi 

Konkurss notiek laika posmā no 2018. gada 7. līdz 25. maijam. Pēdējais iesniegumu un konkursa darbu 

iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 25. maijs. Konkursa rezultāti tiks apkopoti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 

8. jūnijam.  

 

Konkursa mērķis  
Izpratnes veidošana par menedžera profesiju un atbalsta sniegšana profesijas izvēlē vidusskolēniem.  

 

Dalības nosacījumi  
Lai piedalītos konkursā vidusskolēniem ir jāiesniedz eseja elektroniskā veidā par tēmu “Mana nākotnes 

profesija ir menedžeris!”. Konkursa darbs ir jānosūta uz adresi vef@tsi.lv. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt 

vienu eseju.  

 

Prasības konkursa darbam: 

 Apjoms -  2-3 lappuses 

 fonts: times new roman, burtu lielums-12 pt 

 intervāls - 1,5 

 ir jābūt titullapai, kura neietilpst esejas lappušu skaitā 

Titullapā tiek norādīts: 

- esejas nosaukums 

- autora vārds un uzvārds 

- mācību iestāde un klase 

- esejas autora elektroniskā adrese un tālruņa numurs 

- ekonomikas/ priekšmeta skolotāja/as vārds un uzvārds, elektroniskā pasta adrese 

 

Svarīgi! Visi konkursam iesūtītie darbi tiks pārbaudīti caur speciālo “Antiplagiāta programmu”. Teksti, 

kas agrāk ir publicēti ar citu vārdu Internetā vai kādos citos avotos tiks noraidīti. 

 

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji 

- Autora viedoklis 

- Izklāsta loģika 

- Spriedumu oriģinalitāte 

- Valodas likumu ievērošana, izklāsta stils 

- Esejas noformēšana 

 

Konkursa rezultātu apkopošana  
Skolēnu eseju  “Mana nākotnes profesija ir menedžeris!” konkursa uzvarētājus nosaka konkursa komisija, 

kura sastāv no TSI Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes docētājiem. Informācija par konkursa 

uzvarētājiem tiks izvietota  TSI mājas lapā ne vēlāk kā 2018. gada 8. jūnijā.  Tiks noteikti 3 uzvarētāji, 

kuri saņems diplomus un balvas. Ar diplomiem tiks apbalvoti arī skolotāji konsultanti.  

Konkursa uzvarētāji ir tiesīgi institūta mājas lapā www.tsi.lv publicēt uzvarētāju un dalībnieku esejas 

norādot datus par autoru. 

http://www.tsi.lv/

