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Conținutul unității de curs: 

Cursul Diplomaţie şi politică externă propune prezentarea și explicarea tiparelor de analiză structurală a actului 

decizional specific politicii externe precum și exersarea diverselor formule interpretative proprii fenomenului studiat. 

Accentul va fi pus pe decriptarea obiectivelor, instrumentelor, proceselor și structurilor implicate în formularea și 

gestionarea politicii externe, în același timp urmărindu-se și developarea surselor interne și externe, instituționale și 

psihologice ale actului politic. Un rol aparte îl ocupă coordonarea diferitelor construcții politice în cazul crizelor 

internaționale ce solicită structurile de politică externă. 

 

Conținutul succint al cursului: Introducere. Corelația religie-diplomație şi securitate. Locul şi rolul religiei în 

sistemul relațiilor internaționale. Principalele religii ale lumii. Marile religii: creștinismul. Marile religii: islamul. 

Particularitățile specifice ale islamului contemporan. Influenţa religiei în politica internaţională. Religie şi putere în 

relaţiile internaţionale. Raportul dintre religie si geopolitica. Interesele ale actorilor internaţionali. Religie, politică, 

morală. Dimensiunea confesională  a securităţii internaţionale: aspecte teoretico-metodologice. Religie și diplomație 

în sistemul internațional. Religie în diplomația globală: aspecte de securitate și insecuritate, Diplomaţia religioasa si 

conflictele din lume. Diplomația într-o epocă a credinței: libertatea religioasă și mediul de securitate. Religie şi 

conflict. Fanatismul religios. Diplomația-instrument de rezolvare a conflictelor de natură religioasă. Tensiuni, crize 

şi conflicte religioase. De la războaiele religioase din Evul Mediu  - la  extremismul sec. XXI, privire de ansamblu. 

Tensiuni, crize şi conflicte religioase : Europa de Sud-Est, Caucaz, Asia Centrală, Orientul Apropiat şi Mijlociu. 

Studiu comparativ. Dispute de frontieră şi tensiuni politico-religioase: implicații asupra mediului de securitate. 

Vulnerabilități şi ameninţări asimetrice de natură religioasă în mediul de securitate: Organizaţii teroriste 

internaţionale. Toleranță religioasă și diversitate culturală, caracteristică a mediului internaţional de securitate la în 

sec. XXI 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ cunoaște abordările, conceptele şi formelor specifice domeniului diplomaţiei şi politicii externe; 

✓ cunoaște modele decizionale în politica externă şi diplomaţie ca subdomenii ale relaţiilor internaţionale; 

✓ înţelege specificitatea activităţii diplomatice şi a rolului diplomaţiei la etapa actuală; 

✓ identifica mecanismele și metodele aplicate în procesul analizei politicii externe; 

✓ dezvoltă abilități profesionale în domeniul diplomaţiei și politicii externe; 
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