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Marta Łuczak 

Modyfikacja tożsamości narodowej polskich studentów studiujących za granicą  

 

Streszczenie 

Wraz z nasileniem się procesów globalizacji mamy do czynienia 

z kształtowaniem nowego typu migracji. Obecnie mobilność oznacza wielokrotną, fizyczną 

zmianę miejsca pobytu jednostki, która nie jest ukierunkowana na osiedlenie się, lecz 

przemieszczanie się do kolejnych krajów. Kiedyś jednorazowa migracja wiązała się z 

wyzwaniem definiowania tożsamości w odniesieniu do kultury kraju pochodzenia i nowego 

kraju zamieszkania. Współcześnie mobilność powoduje, że jednostka musi zdefiniować swoją 

tożsamość w odniesieniu do wielu miejsc, kultur i społeczności. 

Autorka rozprawy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób tożsamość 

narodowa jednostki, w sytuacji mobilności, jest modyfikowana. Badania własne zostały 

przeprowadzone wśród polskich studentów, którzy przebywają za granicą w celu odbycia 

studiów. Dla celów operacyjnych autorka przyjęła, że tożsamość narodowa to zbiór 

autodefinicji jednostki, odnoszących się do dwóch elementów, a mianowicie: do identyfikacji 

narodowej oraz do walencji kulturowej. Na podstawie analizy przypadków zostało 

wyróżnionych pięć typów modyfikacji tożsamości tj.: „ja” Polak - obywatel świata; „ja” 

obywatel świata, urodzony w Polsce; „ja” Polak, obywatel obecnego kraju pobytu i obywatel 

świata; „ja” Polak i obywatel obecnego kraju pobytu; „ja” obywatel świata i/lub obywatel 

obecnego kraju pobytu. 
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Title: Modification of National Identity of the Polish students studying abroad  

 

Summary 

The new type of migration – mobility, nowadays is being shaped along with  

the globalization process. Mobility means a repeated, physical change of individual place of 

residence that is not directed towards the settlement in one place but towards the relocating to 

the other countries. In the past one-off migration was related to the challenge of identity 

definition in relation to the country of origin and new residence country culture. In effect of 

mobility, the individual has to define his identity in relation to many places, cultures and 

societies.  

The author of dissertation attempts to answer the question how the national identity of 

individual is modified by mobility. The fieldwork was conducted among Polish students who 

were staying abroad to study at university. The author assumed, for achievement research 

targets, the national identity is the definitions of self individual collection that refers to the 

national identification and the cultural valence. Based on case studies analyses, there were 

distinguished five types of modification identity: “I” Polish – the citizen of the world; “I” the 

citizen of the world born in Poland; “I” Polish, the citizen of residence country and the citizen 

of the world; “I” Polish and the citizen of residence country; “I” the citizen of the world 

and/or the citizen of residence country. 

 


