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Wprowadzenie

W społeczeństwie nowoczesnym – czy jak proponuje Anthony Giddens – społe-
czeństwie późnej nowoczesności problematyka transgresji międzykulturowej na-
biera znaczenia jako ramowa wizja świata. Tradycyjny porządek, w którym jed-
nostka rodzi się i wzrasta otoczona systemem reguł zachowania istniejących jako 
niezmienne elementy natury, zostaje zastąpiony siecią stosunków społecznych 
w znacznym stopniu zależnych od doświadczeń kulturowych. Otwartość granic 
zintensyfikowała procesy mobilności międzynarodowej w zakresie pracy, edukacji 
czy turystyki na terenie całej Unii Europejskiej. Procesy te nie ominęły również 
Polski – istotnego aktora na scenie europejskiej. Z jednej strony Polska stała się 
nie tylko krajem tranzytowym dla przybyszów z i spoza UE, lecz także krajem 
docelowym. Z drugiej zaś w latach 2004–2014 zaobserwowano systematyczny 
wzrost liczebności naszych obywateli wyjeżdzających poza granicę kraju (w szcze-
gólności do krajów Unii Europejskiej) [GUS 2015]. W konsekwencji takich zja-
wisk mobilność międzynarodowa niesie ze sobą wiele wyzwań zarówno indywi-
dulanych, jak i społecznych, które są wynikiem interakcji z przedstawicielami 
innych kultur, powodując konieczność stosowania przez jednostki różnych strategii 
akulturacyjnych. Wśród strategii adaptatywnych akcentuje się relatywnie niski 
poziom szoku kulturowego – aż po taki, który stanowi identyfikowalny problem 
psychospołeczny. 

Procesy związane z mobilnością uzewnętrzniają się dość wyraźnie w związ-
ku z napływem migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wydarzenia 
z ostatnich miesięcy wskazują, że przedstawione konsekwencje dotyczą niemal 
wszystkich państw UE, ponieważ deklaracje polityczne, czy nawet ograniczenie 
swobody przemieszczania się w strefie Schengen, nie powstrzymały wszystkich 
uciekinierów przed exodusem. W związku z tym wydaje się istotne wypracowa-
nie adekwatnych strategii, programów, które będą oddziaływać na bezpośrednie 
kontakty międzykulturowe w codziennym życiu. Wydaje się, że doświadczenia 
biograficzne polskich studentów, którzy dzięki programom wymiany i wspiera-
nia mobilności edukacyjnej wyjechali na zagraniczne uczelnie, na praktyki albo 
do pracy lub na wypoczynek, są w tym kontekście nieocenione. Pozyskane dane 

2016 - Wiśniewski - Transgresja.indd   7 2016-02-16   14:27:51



Wprowadzenie
8

jakościowe nie dostarczają może wszystkich odpowiedzi na pojawiające się pyta-
nia i wątpliwości, ale ukazują obszary, które nie są w pełni eksplorowane.

Mobilność międzynarodowa powoduje nie tylko zetknięcie się z innością kul-
turową, lecz wpisanie tej inności w przestrzeń działań własnych jednostek oraz ich 
aktywności, a także, co istotne, przyczynia się do procesu nabywania kompetencji 
międzykulturowych. Różne formy bezpośrednich kontaktów w środowisku wie-
lokulturowym i międzynarodowym stanowią pewną formę dialogu między gru-
pami czy jednostkami. Funkcjonowanie w takim otoczeniu może być podstawą 
do przyszłej współpracy, a przede wszystkim koegzystencji.

Jeszcze kilkanaście lat temu doświadczenie uczenia się, pracy czy po prostu 
pobytu za granicą nie było aż tak powszechne pomimo względnie wysokich wskaź-
ników migracji do krajów Europy Zachodniej, USA, Kanady i innych. Obecnie 
procesy migracyjne są dość powszechne, w szczególności po 2004 r. (wstąpienie 
do Unii Europejskiej) i 2007 r. (układ z Schengen) [Kozielska 2014: 75–88]. Pro-
cesy migracyjne objęły również szkolnictwo wyższe podlegające zasadniczym 
zmianom na skutek trendów globalizacyjnych, umiędzynarodowienia edukacji 
i rozwijającej się współpracy między różnymi zagranicznymi ośrodkami edu-
kacyjnymi [Mažeikien et al. 2007]. Proces znajduje odzwierciedlenie w liczbie 
studentów, która wzrosła pięciokrotnie w ciągu trzech ostatnich dekad w krajach 
OECD [OECD 2014: 344]. 

Umiędzynarodowienie i wspieranie mobilności młodzieży stało się jednym 
z głównych celów Unii Europejskiej realizowanym w ramach promowania akade-
mickich, kulturowych, społecznych i politycznych więzi między krajami, w związ-
ku z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej, Europy 2020 czy też Procesu Bolońskiego, 
Procesu Kopenhaskiego i innych. Projekcje prognostyczne zakładają, że do 2020 r. 
co najmniej 20% młodzieży akademickiej przed uzyskaniem dyplomu w Europej-
skim Obszarze Szkolnictwa Wyższego powinno odbyć edukację za granicą [Ko-
lanowska 2012: 12–25]. Taka sytuacja wpisuje się w teorię, w której współczesne 
(zachodnie) społeczeństwo powinno być analizowane przez kategorię mobilności, 
będącą cechą definiującą takie społeczeństwa [Urry 2009; Appadurai 2005; Giddens 
2001]. Okazuje się, że w świecie, gdzie tradycyjne, niezmienne wartości podlega-
ją przemianom, to mobilność jednostek stanowi o ich przyszłości. Współcześnie 
można spotkać się z opinią, że istnieje autonomiczna kategoria osób, która może 
być analizowana wyłącznie przez „zawieszenie” pryzmatu tradycyjnych instytucji 
[Beck, Beck-Gernsheim 2002; Beck 2002: 112; Giddens 2003: 65]. Mobilność 
w pewnym stopniu umożliwia jednostkom uniezależnienie się od odwiecznych 
lokalnych ograniczeń [Pucek 2005: XXIII]. Nie tylko z perspektywy mobilności 
świat nie jest zero-jedynkowy, ale nie sposób także zanegować kategoryzację na 
tułaczy i wędrowców. Ci pierwsi pozostają w granicach, których nie przekraczają 
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w sensie geograficznym czy społeczno-kulturowym. Przeciwnym typem są wę-
drowcy – współcześni podróżnicy konstruujący swój projekt tożsamościowy dzięki 
przekraczaniu różnorakich granic i stykaniu się z różnymi odległymi miejscami, 
ale przede wszystkim ze sposobami życia codziennego [Bauman 2000]. Uzupeł-
niając, warto przywołać trafne stwierdzenie Elżbiety Budakowskiej „dom wędruje 
z podróżującym…” [2007: 36], co ma istotne znaczenie w kontekście procesów 
migracyjnych ostatnich lat. 

W literaturze przedmiotu podnosi się kwestię transnarodowych migracji bę-
dących nowymi stylami życia czy też programami życiowymi, „polegającymi na 
ciągłym przekraczaniu granic i przedefiniowaniu poczucia przynależności” [Buda-
kowska 2007: 29–30]. Mobilność staje się stylem życia, w szczególności młodych 
ludzi nieobciążonych bagażem doświadczeń uniemożliwiającym przemieszcza-
nie się. Mobilność staje się jedną ze strategii adaptacyjnych jednostki do złożonej, 
dynamicznej rzeczywistości. Jak to ujęła Krystyna Szafraniec, w zaproponowanej 
typologii doświadczeń migracyjnych młodych jest kategoria osób budujących 
zasadniczą wizję własnego życia w dwóch wariantach: bez planu na życie – eks-
perymentujący „na maksa”, oraz z planem na życie – kosmopolici [2010: 173]. 
W typologii mobilności młodzieży Kirsten Kaib jest to młodzież otwarta, cieka-
wa [1996: 81–82]. Jeszcze innym wariantem są transnarodowe przestrzenie spo-
łeczne lub transnarodowe pola społeczne tworzące gęste zbiory, przekraczające 
granice suwerennych państw, w których dokonują się różnego rodzaju transfery, 
m.in. ludzi, przedmiotów, symboli i idei [Faist 2010: 30]. W uproszczeniu można 
przyjąć, że podobne kwestie dostrzegamy ze względu na tożsamość, w tym wie-
lo- i międzykulturową, w której dochodzi do przekraczania granic lokalnych i po-
wstawania „szerszych układów identyfikacji” [Paleczny 2008: 47]. Jak podkreśla 
Elżbieta Hałas, „tożsamość nie jest tylko wytworem sytuacyjnej roli, jest zakotwi-
czona w różnych zbiorowościach i grupach” [2007: 113]. Problematyka ta stanowi 
kontekst analizy mobilności młodzieży akademickiej [Wielecki 1989,1990; por. 
Fatyga 1999; Szafraniec 2011]. 

Obecnie jednostki korzystają z wielu istniejących zachęt i możliwości wyboru 
pozwalających „oswobodzić jednostki, z uwarunkowań klasowych” [Beck 2002: 
112; Marody 2014: 240]. Mobilność umożliwia jednostkom większe możliwości 
kierowania swoim życiem, a nie tylko pochodzenie, klasa społeczna i posiadany 
majątek. Wyjazdy zagraniczne, w tym potencjalne korzyści (począwszy od psy-
chospołecznych, poprzez ekonomiczne, a skończywszy na kulturowych), dostępne 
dla studentów, stanowią zachętę, dzięki której mogą oni przekształcić swój „nor-
malny życiorys” w bardziej samodzielny projekt „zrób sam swój życiorys” (do it 
yourself biography), charakteryzujący człowieka, który autonomicznie kształtuje 
los i karierę [Beck, Beck-Gernsheim 2002; Bokszański 2007]. Mobilność można 
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traktować jak jawne (dyplomy, certyfikaty) i ukryte inwestowanie w kapitał ludzki 
(transfer praktyk związanych z życiem codziennym, zawodowym) [Grabowska, 
Jaźwińska 2014: 171–172; por. Górniak et al. 2015]. Inaczej rzecz ujmując, mo-
bilność międzynarodowa stwarza dla młodzieży różnorakie szanse rozwojowe. 
Jest to jednak zależne od splotu zarówno różnych czynników, jak i przyjętej przez 
jednostkę odpowiedniej strategii adaptacyjnej – homo faber, twórca i wytwórca, 
ale także homo eligens,  człowiek dokonujący wyboru. Awans społeczny jednostek 
może być skutkiem realizowanej strategii homo transgressivus – człowiek prze-
kraczający granice indywidualne, społeczne i kulturowe w sposób innowacyjny 
i twórczy [Kozielecki 2002, 2004; Korporowicz 2011; Paleczny 2014]. 

Transgresyjne działania są wychodzeniem poza pewien zachowawczy sposób 
życia, a nie „utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy” [Kozielecki 1987: 
43]. Nie jest to stwierdzenie zbyt oryginalne, posługując się zdaniem przywoła-
nym przez Wolfganga Knöbla – zauważamy jedynie „stare wino w nowej butel-
ce” [2006: 745]. Analizując bowiem rozwój historyczny, łatwo dostrzeżemy, że 
proces ten jest immanentnie wpisany w rozwój człowieka, a zanik motywacji do 
przekraczania granic wiązałby się z końcem ludzkości [Kozielecki 1987: 10–11]. 
Dlatego niebywale istotne jest to, aby nie tylko przyjrzeć się temu, w jaki spo-
sób ludzie działają w innych systemach aksjologiczno-normatywnych, lecz także 
temu, co się dzieje, kiedy powracają do kultury rodzimej. Za analogiczny przykład 
może służyć dyfuzja narzędzi, wiedzy, umiejętność dobrze opisana w literaturze 
[Czarnowski 2007; Linton 1975]. Ujmując problem jeszcze inaczej – „transge-
niczność właściwa komunikacji międzynarodowej przestaje być rozpatrywana jako 
przekraczanie granic państwowych, a staje się porozumiewaniem poprzez różnice 
kulturowe” [Mikułowski, Pomorski 2006: 58]. Przeprowadzone badania wpisują 
się w koncepcję doświadczenia transgresyjnego przez założenia wstępne, opera-
cjonalizację problemu, konstrukcję narzędzi badawczych (scenariuszy) oraz listy 
poszukiwanych informacji. Etapowa i graduacyjna logika transgresji strukturyzuje 
niniejszą pracę przez wyznaczenie w interpretacji danych porządku następczego: 
od identyfikacji bazowych kompetencji kulturowych, przez indywidulane i spo-
łeczne doświadczenia transgresji, do reorientacji postaw, opinii i ocen. 

Wyraźnie widoczny współcześnie rozwój technologii komunikacyjnych oraz 
zwiększająca się łatwość podróżowania sprawiają, że kontakty między przedsta-
wicielami różnych kultur są coraz częstsze. Szczególnie ważną rolę w intensyfika-
cji relacji międzykulturowych odgrywają różnego rodzaju programy edukacyjne, 
a wśród nich programy wymiany międzynarodowej (pracy, edukacji, turystyki). Ich 
wyjątkowość polega na tym, iż oprócz typowych doznań turystycznych dają one 
możliwość bezpośredniego obcowania z inną kulturą, z innym społeczeństwem, 
rozwijania własnych potencjałów kulturowych, a przede wszystkim poznania 
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„inności” [Wiśniewski 2011: 129]. Należy pamiętać, że studenci korzystający 
z programów wymiany międzynarodowej opanowują i powiększają zakres kom-
petencji, co pozwala im odnaleźć się w nowym środowisku i efektywnie korzystać 
z możliwości, jakie oferuje wymiana międzynarodowa. Ze względu na zaintereso-
wanie programami wymiany międzynarodowej Russell King i Enric Ruiz-Gelicez 
[2003] postulują, by była rozwijana integracja UE i globalnej gospodarki, która 
wymaga biegłości lingwistycznej oraz kulturowych i międzykulturowych kompe-
tencji. Z drugiej strony warto przypomnieć, że wartości takie jak: samorealizacja, 
poszanowanie innych kultur, umiejętność postrzegania świata z różnych perspek-
tyw oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z problemami współczesnego, 
współzależnego świata, są sednem szkolnictwa wyższego, tak samo jak kwestia 
nabywania kompetencji [Johnston, Edelstein 1993; Bowden, Marton 2004]. Jest 
to argument stanowiący uzasadnienie badań i analiz kompetencji międzykulturo-
wych wśród studentów.

Rozwój każdego komponentu kompetencji międzykulturowych, mianowicie 
postaw, wiedzy, umiejętności oraz krytycznej kulturowej świadomości, oddziałuje 
systemowo na pozostałe elementy, będąc zarazem moderowanym przez środowi-
ska, w którym jednostka uczestniczy [Byram et al. 2001]. Procesy adaptacyjne 
każdego człowieka, sposób, w jaki jednostka się zmienia (lub pozostaje niezmien-
na), adaptując się do innej kultury, zależą od personalnych, kontekstualnych czyn-
ników oraz ich interakcji. Dodatkowo, James A. Coleman [2004] podkreśla, że 
istotną rolę w procesie nabywania kompetencji międzykulturowych u studentów 
uczących się na zagranicznych uniwersytetach odgrywają czynniki „niekulturowe”. 

W każdym indywidualnym przypadku wchodzą w grę biograficzne, emocjo-
nalne, poznawcze oraz zmienne sytuacyjne, razem z wcześniejszą nauką języka, 
zdolnością, na które wpływ mają motywacja, postawa, obawy, styl i strategia 
uczenia się, jak również elementy nieprzewidywalne, takie jak lokalizacja, miejsce 
zamieszkania na czas studiów i kontakt z rodowitymi mieszkańcami [2004: 583].

Część badaczy [King, Ruiz-Gelicez 2003; Sigalas 2010a; Van Mol 2011; Mit-
chell 2012] zgadza się, że studenci uczestniczący w wymianie międzynarodowej 
rozwijają czy też raczej pogłębiają kompetencje. Autorzy podkreślają pozytywny 
wpływ nauki za granicą na osiągnięcia akademickie [Sutton, Rubin 2010], biegłość 
językową [Magnan, Back 2007], rozwój osobisty i intelektualny [Milstein 2005]. 
Studia za granicą przede wszystkim pozytywnie rzutują na rozwój kompetencji 
kulturowych [Deardorff 2006] i nabywanie swoistej europejskiej tożsamości [King, 
Ruiz-Gelicez 2003], co jest zazwyczaj tłumaczone hipotezą kontaktu, przy jedno-
czesnym wskazaniu na niwelowanie uprzedzeń [Pettigrew, Tropp 2006]. Przy czym 
hipoteza, o której mowa, nie w pełni wyjaśnia, w jaki sposób są nabywane kom-
petencje kulturowe. Badania Heywarda [2002] bowiem wykazały, że przebywanie 
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z obcokrajowcami może prowadzić także do kulturowego szowinizmu, dystan-
sowania się wobec kultury gospodarzy czy też marginalizacji mniejszości i grup 
etnicznych. Zmniejszanie się dystansów społecznych swój vs obcy nie jest rów-
nież gwarantem bezkonfliktowych koegzystencji i „przełamywania stereotypów” 
[Ząbek 2007: 412; Grzymała-Moszczyńska, Nowicka 1998; Nowicka, Nawrocki 
1996]. Nie zmienia to faktu, że różne formy mobilności należy traktować jako kom-
ponent socjalizujący, uspołeczniający i enkulturujący jednostki. Należy również 
zwrócić uwagę na tzw. społeczną selektywność mobilności młodzieży, gdyż mimo 
prowadzonej polityki równych szans nadal obserwuje się, że część młodzieży nie 
w pełni może korzystać z oferowanych możliwości związanych z mobilnością ze 
względu na bariery ekonomiczne czy społeczno-kulturowe, np. poziom wykształ-
cenia rodziców [Kolanowska 2012: 2; por. Ochocki 2010: 121–124].

Istnieje jeszcze jedno uzasadnienie podjęcia namysłu dotyczącego komunikacji 
i kompetencji międzykulturowych, które jawią się jako współczesny imperatyw, 
wychodzący poza walory czysto poznawcze i praktyczne [Rekłajtis 1997]. Pomi-
mo rozmaitych form dialogów i komunikacji nadal obserwuje się brak zbliżenia, 
harmonijnej koegzystencji czy poczucia wspólnoty ludzi żyjących w odmien-
nych ramach społeczno-kulturowych [Rekłajtis, Wiśniewski, Zdanowski 2010: 
13; Said 2005; Barber 1997; Huntington 2001]. A przecież „zderzenie kultur” nie 
musi oznaczać rozkładu i regresu, lecz może stać się zaczynem udanego rozwoju 
[Popper 1997: 140]. Inaczej mówiąc, istnieją dwa zasadniczo odmienne modele 
w podejściu do problematyki: konfliktowy – w którym akcentuje się sprzeczności, 
asymetrie, wrogość i dychotomiczność, oraz integracyjny – w którym poszukuje 
się równowagi, symetrii, współpracy czy funkcjonalności [Paleczny 2007: 147; 
Śliz, Szczepański 2011: 21–43]. Ciekawą pod tym względem kontestacją jest 
podnoszona przez Zygmunta Baumana idea, że w świecie mamy do czynienia 
z przyjaciółmi, wrogami, ale również z obcymi. Ta trzecia kategoria osób może 
należeć do przyjaciół lub wrogów, lecz w pierwszym kontakcie nie wiemy, do 
której z kategorii powinniśmy je zakwalifikować [1995: 82].

Analiza kompetencji międzykulturowych dostarcza wiedzę i poszukuje odpo-
wiedzi na fundamentalne pytanie, m.in. o adekwatną formę komunikacji, mającą 
zbliżyć ludzi w różnych skalach. Kompetencje międzykulturowe stają się niezbęd-
nym wyposażeniem, uzdolnieniami, dyspozycjami czy umiejętnościami jednostki, 
umożliwiającymi ich praktyczne zastosowanie podczas edukacji, pracy, a przede 
wszystkim w życiu codziennym, zważywszy na fakt wielokulturowości obecnej 
przestrzeni [Smith 2000: 79–82; Porębski 2009; Korporowicz 2012: 39–40; Magala 
2011: 63–64; Wiśniewski 2013: 147–148]. Nie jest to proces samoreferencyjny, 
dlatego ważne, by równoważyć rozwój młodzieży w zakresie dyspozycji kompe-
tencji do komunikacji międzykulturowej [Wielecki 1995: 117]. Nie jest to również 
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problem rozpatrywany wyłącznie w polskich realiach, ale staje się zagadnieniem 
podejmowanym przez instytucje o charakterze ponadnarodowym, np. znaczenie 
i promocję kompetencji międzykulturowych podnoszono w stanowisku Rady Eu-
ropejskiej z dnia 22 maja 2008 r. [Sobieraj 2011: 191]. Andrzej Tyszka wskazywał, 
że „wiedza o komunikacji międzykulturowej należy nie tylko do pewnego rodzaju 
socjotechniki lub nauki stosowanej. Jest ona czymś w rodzaju idei zakładającej 
dodatnie wartościowanie – rodzajem pozytywnej utopii przeznaczonej dla ludz-
kości w zbliżającym się XXI wieku” [1995: 23]. 

Celem głównym publikacji jest próba wypełnienia deficytu we współczesnych 
badaniach w polskiej socjologii kultury w zakresie transgresji kompetencji mię-
dzykulturowych oraz identyfikacja mechanizmów nabywania kompetencji mię-
dzykulturowych. Punktem wyjścia jest założenie, że jednostka została wyposażo-
na w kompetencje osobowe, społeczne, kulturowe. Posiada bazowe kompetencje 
międzykulturowe, które są wynikiem interakcji, uspołecznienia, transmisji wzorów, 
stylów życia, mediów i wielu innych. Przy czym już na wstępie warto zauważyć, że 
kompetencje to pojęcie bardzo spopularyzowane przez Noama Chomsky’ego jako 
zdolność, predyspozycja, twórcza wrażliwość i umiejętność rozpoznawania wzorów 
o komponencie psychologicznym, takich jak: otwartość, wrażliwość, kreatywność. 
W tym sensie zawsze powstają pytania: na ile jest to wrodzone, na ile przetworzone, 
na ile nabyte. Przyjęto, że bezpośredni kontakt staje się źródłem nabywania kompe-
tencji międzykulturowych, które dokonują korekt, modyfikacji i redefiniują orienta-
cje życiowe jednostki. Dzieje się to więc niejako przez kompetencje interakcyjne, 
a więc procesy stwarzania, modelowania. Jest to ważna cecha kompetencji, która nie 
daje się sprowadzić do reprodukcji wzoru. Przytoczone uwagi uwzględniono w pro-
cedurze badawczej, zgodnie z którą ukazano trajektorie nabywania kompetencji 
od wyposażenia, roboczo nazwanego kompetencjami początkowymi (bazowymi), 
rozumianymi jako dynamiczne, czyli wtedy, kiedy młodzież przygotowywała się 
do wyjazdu za granicę (w narzędziu badawczym określono ten etap jako moduł I), 
przez bezpośredni kontakt (moduł II) i powrót z zagranicy (moduł III). W pracy 
został wykorzystany zmodyfikowany typ adaptatywny (adaptational) nabywania 
kompetencji międzykulturowych [Spitzberg, Changnon 2009: 24–29]. Adaptacja 
może być transgresyjna, ale nie zawsze ma taki charakter. Mając na uwadze to, że 
to coś znaczy więcej niż stricte adaptacyjność. W powyższym rozumieniu proces 
odbywa się przez kontakt z innymi kulturami oraz ich mieszkańcami podczas trzech 
typów wyjazdów zagranicznych: edukacyjnych, pracy zarobkowej czy w końcu 
turystycznych. Pomiarem zostały objęte również osoby zajmujące się kreowaniem 
i podtrzymywaniem mobilności międzynarodowej. 

Kompetencje międzykulturowe definiuję jako swoiste wyposażenie, zdol-
ności, umiejętności, predyspozycje psychiczne i socjokulturowe jednostki 
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pozwalające na odczytywanie, wymianę informacji i reagowanie podczas 
procesów komunikacyjnych. Rozwój kompetencji międzykulturowych jest 
splotem różnorakich czynników, m.in. wiedzy, doświadczeń, motywacji, jak 
również treści prezentowanych w dyskursach publicznych. Proces nabywania 
kompetencji międzykulturowych ulega zintensyfikowaniu i pogłębianiu pod-
czas kontaktu z przedstawicielami innych kultur, kiedy jest wyrażana intencja 
do owego kontaktu oraz jest modyfikowany w trakcie interakcji. 

Głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: czy i w jaki spo-
sób dokonuje się transgresja międzykulturowa, przy założeniu możliwości iden-
tyfikacji immanentnych cech owego procesu w doświadczeniach biograficznych? 
W związku z tym pojawiają się następujące pytania: 
• po pierwsze, jakie są czynniki warunkujące rozwój procesu nabywania kom-

petencji międzykulturowych przez młodzież akademicką?
• po drugie, jakie składowe reorientacji kulturowej identyfikujemy w perspek-

tywie doświadczeń biograficznych?
• po trzecie, czy kompetencje międzykulturowe stają się jedną z zasadniczych 

kwestii wyposażenia, uzdolnień, dyspozycji i umiejętności jednostki umożli-
wiających współpracę i koegzystencję w środowiskach wielokulturowych oraz 
międzykulturowych? 

• po czwarte, czy możliwe jest aktywizowanie bazowych kapitałów kompeten-
cyjnych przez system instytucjonalnego wsparcia mobilności edukacyjnej? 

Na podstawie tych pytań zostały sformułowane następujące hipotezy:
H1 – Procesy nabywania kompetencji międzykulturowych są realizowane insty-
tucjonalnie i pozainstytucjonalnie.
H2 – Rozwój kompetencji międzykulturowych ma charakter fazowy, graduacyjny 
i ulega modyfikacji w wyniku interakcji intencjonalnej i/lub pozaintencjonalnej.
H3 – Potencjały osobowe jednostki wyznaczają charakter i dynamikę rozwoju 
kompetencji międzykulturowych, które są zapośredniczone zmiennymi społecz-
nymi i kulturowymi.
H4 – Mobilność jest czynnikiem sprawczym nabywania kompetencji między- 
kulturowych.

W badaniach dotyczących problematyki socjologii kultury metody ilościowe 
wydają się nie w pełni wystarczające. Warto przywołać stanowisko metodologiczne 
nakreślone przez Antoninę Kłoskowską: „Żadne badania zjawisk społecznych nie 
mogą rezygnować z określenia charakteru badanych przedmiotów. Uwzględnienie 
jakości zjawisk społecznych jest co najmniej implikowane także wówczas, gdy 
główny problem analizy stanowi poszukiwanie związku tych zjawisk określanego 
przez zastosowanie ilościowych technik analitycznych” [1984: 39]. Józef Chała-
siński, podkreślając znaczenie badań statystycznych, zastrzega, że mimo swojej 
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przydatności nie są one wystarczające do wyjaśnienia społecznych mechanizmów 
badanego zjawiska [1938: XXVII–XXXI]. Krzysztof Konecki jeszcze mocniej 
uzasadnia „[…] popieramy jakościowy sposób myślenia o rzeczywistości spo-
łecznej, nie możemy zaakceptować »reguły większości« stosowanej w badaniach 
ilościowych, a także w codziennym życiu społeczeństw zdominowanych przez 
»filozofię sondażu« [2005: 1]. Wydaje się, że właśnie wykorzystanie potencjału 
badania jakościowego pozwoliło ukazać meandry procesu rozwoju kompetencji 
międzykulturowych. W procesie badawczym nie ograniczono się wyłącznie do wy-
wiadów indywidulanych (IDI) i pogłębionych (FGI), ale wykorzystano ilościowe 
dane zastane (desk research), które mają nakreślić szerszy kontekst zakresowy zja-
wiska i procesu. Technikę badawczą rozumiemy za Grzegorzem Babińskim „jako 
zespół dyrektyw (na ogół sformułowanych w formie zestandaryzowanej) dotyczą-
cych zasad posługiwania się narzędziami badawczymi” [2004: 38]. Zastosowanie 
triangulacji źródeł umożliwiło uzyskanie pełniejszego obrazu badanego zjawiska. 
Wywiady nie były prowadzone wyłącznie wśród młodzieży wyjeżdżającej na wy-
jazdy zagraniczne, ale również pośród osób zajmujących się wspieraniem i kre-
owaniem mobilności międzynarodowej. Takie przekrojowe podejście umożliwiło 
uchwycenie różnych punktów widzenia na temat mobilności międzynarodowej. 
Przywołana wcześniej Antonina Kłoskowska podkreślała, że: 

kultura jako swoisty przedmiot badań socjologicznych musi być przede wszystkim wyod-
rębniona, wyróżniona w całym układzie zjawisk analizowanych metodami socjologicz-
nymi. Jej wyodrębnienie nie oznacza oddzielenia. W socjologicznym ujęciu kultura ma 
być właśnie odnoszona do innych zjawisk społecznych (struktur i procesów społecznych) 
i psychospołecznych (osobowości i tożsamości) [1999: 109]. 

Celowy dobór badanych do próby miał charakter zróżnicowania typologicznego 
ze względu na płeć, wiek, system organizacji studiów (jednolite, dwustopniowe) 
oraz miejsce odbywania studiów, tj. Warszawa lub Lublin. Ze względu na dyfe-
rencjację próby badawczej wybrano również osoby, które na pierwsze wyjazdy 
zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej (programy stypendialne), do 
pracy lub na wyjazdy turystyczne do Europy i USA wyjechały zaraz po przystą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej, ale nie później niż do 30 czerwca 2012 r. Do-
datkowym kryterium różnicującym było dobranie do badania osób zajmujących 
się kreowaniem i wspieraniem polityki mobilności międzynarodowej, tj. przed-
stawicieli biur karier uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmu-
jących się Procesem Bolońskim, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Biura Work & Travel. 
W sumie zrealizowano 48 wywiadów pogłębionych (w tym 40 IDI ze studenta-
mi oraz 8 IDI z osobami z instytucji wspierających mobilność międzynarodową) 
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oraz 6 wywiadów grupowych (po 3 FGI w Warszawie i Lublinie). Szczegółowe 
zestawienie respondentów biorących udział w badaniu oraz narzędzi znajdują się 
w Aneksie. Proces badawczy kierowany przez autora został zrealizowany przez 
Zakład Naukowy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego od lipca do września 
2012 r. w Warszawie i Lublinie. Uzyskane dane empiryczne następnie zakodowa-
no i poddano analizie za pomocą oprogramowania Atlas it. Ze względu na ilość 
i złożoność materiału narracyjnego zebranego w trakcie badania proces interpre-
tacji danych empirycznych wymagał ich pokategoryzowania, kodowania i synte-
tycznego przeanalizowania.

Praca składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów (jednego teoretycznego 
i czterech empirycznych), zakończenia, bibliografii oraz Aneksu, w którym zostały 
zamieszczone narzędzia badawcze (scenariusze wywiadów: indywidualnych i po-
głębionych), a także listy osób biorących udział w procesie badawczym (funkcyjnej, 
gdyż badanie było anonimowe). We wprowadzeniu przedstawiono logikę prowa-
dzonej narracji, dotyczącą poruszanej problematyki. Postawiono cele badawcze 
i hipotezy. Zaproponowano również definicję kompetencji międzykulturowych. 
W pierwszym rozdziale ukazano terminologiczne aspekty dotyczące komunikacji 
międzykulturowej oraz zaprezentowano przegląd refleksji badawczych i teoretycz-
nych dotyczących kompetencji międzykulturowych. Drugi rozdział jest efektem 
refleksji, w wyniku której ukazano różnorakie wyposażenie jednostek w zakresie 
kompetencji kulturowych. W trzecim rozdziale przedstawiono kontekstualność, 
w której badani byli zakotwiczeni w ujęciu transgresyjnym. Czwarty rozdział uka-
zuje potencjał twórczych zdolności jednostek, które osiągnęły pewien stopień kom-
petencji międzykulturowych, i wykorzystanie nowego rezerwuaru w codziennym 
życiu. Piąty rozdział przedstawia nieco odmienną optykę, nie dotyczy badanych 
studentów, lecz osób współodpowiedzialnych za kreowanie mobilności między-
narodowej młodzieży akademickiej. 
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