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Tikslas: 
Atskleisti MUF studentų įsitraukimo į savanorišką veiklą ir aktyvias laisvalaikio veiklas mastą per 2022 

metus 

Tyrimo metodas: 
Anketinė apklausa atlikta renkant kiekybinio pobūdžio empirinius duomenis. Apklausa vykdyta 

internetinės apklausos metodu portale www.apklausa.lt, tolesniam apdorojimui apklausos rezultatai 

buvo sukelti į Exel formatą. Taikyta ištisinė apklausa, išsiunčiant anketos nuorodą visiems studentams į 

elektroninius paštus. 

Rezultatai: 
Siekiant išsiaiškinti MUF studentų įsitraukimo į savanorišką veiklą ir aktyvias laisvalaikio veiklas 

mastą per 2022 metus, buvo parengta ir pateikta anketa apklausai portale www.apklausa.lt. Apklausoje 

dalyvavo daugiau kaip trečdalis MUF studentų: KC - 59 studentai (38,5 proc.), PD - 69 studentai (28,4 

proc.), MA - 100 studentų (35 proc.) nuo bendro studentų skaičiaus (atitinkamai KC - 155 studentai, PD - 

243 studentai ir MA - 286 studentai). Iš apklaustųjų 2,5 proc. dalyvavo būreliuose ir meno kolektyvuose, 

2 proc. sporto komandose ir 7,5 proc. savanoriškoje veikloje. Respondentai per 2022 metus dalyvavo: - 

būreliuose ir meno kolektyvuose: KC - 1 studentas, PD - 11 studentų, MA - 5 studentai kaip pvz. 

ansamblis “Kaukuva”, liaudies šokių kolektyvas "Skaisgija" (Žiežmariai), pramoginių šokių kolektyvas 

“Aistra šokiui”, šokių kolektyvas “Presto”, šokių būrelis “Salto” ir pan. - sporto komandose: KC - 4 

studentai, PD - 5 studentai, MA - 4 studentai kaip pvz. Jurbarko krepšinio komanda, Kupiškio krepšinio 

,,Devold ‘‘ komanda, Kauno Kolegijos tinklinio komanda, Jonavos tinklinio klubas ,,Aušrinė", LSU tinklinio 

komanda ir pan. - savanoriškoje veikloje: KC - 6 studentai, PD - 21 studentas, MA - 20 studentų kaip pvz. 

parama ir labdara karo Ukrainoje pabėgėliams, darbas benamių dienos centre, maisto dalinimas, 

pagalba sunkiai sergantiems, darbas gyvūnų globos organizacijose, darbas maisto banke, aplinkos 

tvarkymas, darbas emocinės paramos linijoje, pagalba seneliams namuose, darbas senelių namuose, 

savanorystė renginiuose ir pan. 43 4,6 procentai apklaustųjų dalyvavo epizodinėje savanoriškoje veikloje 

(1 - 2 dienas), 0,9 proc. - trumpalaikėje (iki 3 mėn.) ir 1,3 proc. - ilgalaikėje (daugiau kaip 3 mėn.). 5,4 

proc. apklaustųjų dalyvavo formalioje ir 1,8 proc. neformalioje savanoriškoje veikloje. 

Apibendrinti apklausos rezultatų duomenys buvo pateikti MUF savianalizėje už 2022 metus, 

posėdžių metu aptarti su Menų akademijos, Pedagogikos katedros ir Kalbų centro dėstytojais.  

 


