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Descrierea cursului: 

Scopul cursului Islamul Politic in secolul XXI este de a  analiza una dintre cele mai controversate şi dure realități ale 

lumii în care trăim, răspândirea islamului, situaţia musulmanilor din lume, despre drepturile, libertățile, tradițiile şi 

credința lor. În virtutea acestor principii, se ajunge de multe ori la conflicte, fie sociale, politice, religioase şi chiar 

militare, iar noi, ca teologi, avem datoria de a propovădui pacea şi dialogul în lume, mai ales în secolul al XXI-lea. O 

motivație importantă pentru acest curs este dată de interesul studenților de la Relaţiile Internaţionale pentru 

problemele ce ţin factorul religios, fundamentalismului religios, şi conflictele religioase manifestat la cursuri și 

seminarii, precum și în alegerea temelor de masterat 

Conținutul succint al cursului: Introducere. Scurt istoric al islamului, elemente de doctrină, ramuri. Corelația 

politică-islam. Particularitățile specifice ale islamului contemporan. Islam şi putere în relaţiile internaţionale. Raportul 

dintre islam si geopolitică. Despre musulmani și fundamentalism, terorism: delimitări conceptuale. Jihad-ul sau 

legitimarea terorismului de sorginte fundamentalist islamică. De la Osama bin Laden la Abu Bakr al-Baghdadi: 

evoluția jihad-ului global.  Comunitatea musulmană din Europa şi spectru fundamentalismului islamic. Întâlnirea – 

confruntare intre Europa si Islam 

 

Finalităţi de studiu: 

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

✓ interpreta realitățile istorice prin valorificarea cercetărilor fundamentale în domeniu islamului; 

✓ aplica cunoștințele acumulate - utilizând diverse tehnici şi strategii – în diverse contexte şi situații circumscrise 

relației politică și islam; 

✓ elabora scenarii privind implicațiile fundamentalismului islamic asupra securității internaţionale; 
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