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Ce este? 
Competenţa interculturală se referă la un 
comportament adecvat şi efectiv în interacţiunea cu 
persoane din alte culturi. Cunoscut şi sub 
denumirea de Comunicare Interculturală 
Competentă, acest concept este deseori asociat cu 
proprietăţi cum ar fi abilitatea de a fi empatic, 
abilitatea de a asculta în mod activ, de a avea o 
atitudine pozitivă în raport cu persoane aparţinînd 
altor culturi, de a fi motivat în această interacţiune şi 
de a învăţa din noile experienţe. 

Cine foloseşte conceptul? 
Din cauza relevanţei sale într-un areal destul de larg 
de contexte, competenţa interculturală este un 
subiect interesant pentru cercetări din discipline 
academice variate, cum ar fi psihologia inter-
culturală, lingvistica, educaţia, comunicarea şi 
afacerile. Pe partea de practică, competenţa 
interculturală este, din nou, interesantă pentru 
diplomaţi, educatori, oameni de afaceri, firme de 
prestări de servicii şi factori de decizie politică. 

Asocierea cu dialogul intercultural? 
Competenţa interculturală este legată intim de 
dialogul intercultural pentru că succesul acestuia din 
urmă depinde de nivelul competenţei interculturale 
ale persoanelor implicate. Fără a lua în considerare 
efectele specifice ale dialogului, cei ce comunică în 
mod competent la nivel intercultural au des de 
profitat de pe urma dialogului din cauza abilităţii de 
a învăţa din experienţă şi de a rezona empatic cu 
puncte de vedere străine. 
 

Ce rămîne de făcut? 
Cercetătorii au studiat competenţa interculturală din 
unghiuri diferite, utilizînd atît metode calitative cît şi 
cantitative. Totuşi, datorită creşterii diversităţii 
globale, natura identităţii culturale e în schimbare. 
Acum nu se mai poate distinge cu claritate între 
cultura proprie şi o “altă” cultură. Cu alte cuvinte, 
identitatea culturală a diferitelor persoane a devenit 
mult mai complexă şi mai nuanţată. Prin urmare, 
felul în care ne raportăm la comunicarea 
interculturală trebuie să fie revizuit şi felul în care 
înţelegem competenţa interculturală ca fiind un 
comportament efectiv şi potrivit în interacţiunea cu 
persoanele din alte culturi trebuie să fie nuanţat. În 
plus, studiul competenţei interculturale din 
perspective culturale multiple ne-ar îmbogăţi modul 
în care ne raportăm la acest concept. 
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