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Descrierea cursului: 

Cursul Politică, conflict şi cooperare în Asia va analiza una dintre cele mai conflictuale zone ale globului, dar și 

probleme ce se circumscriu în jurul problemelor legate de autodeterminarea etnică sau naţională, diferende religioase, 

dar şi al celor legate de neînţelegeri la frontieră. Acest curs  va analiza acestei problematici specifice prin prezentarea 

unei serii de elemente ale evoluției actuale ale unor dimensiuni ale insecurității provenite din spaţiul asiatic ce au sau 

pot avea efecte nedorite pe termen scurt, mediu şi lung asupra securităţii globale. În prima parte a cursului vom realize 

profilul geografic și geopolitic al Asiei, evidențiind cei mai importanți actori regionali și globali. A doua parte a 

cursului  are în prim-plan analiza geoeconomiei Asiei, specificul modelului asiatic de dezvoltare cât și cooperarea 

dintre statele regiunii prin intermediul organizațiilor economice. Partea a treia a cursului, vizează geostrategia Asiei 

și prezintă analiza conflictelor existente sau potențiale cu impact atât asupra securității asiatice cât și globale. 

Conținutul succint al cursului: Profilul  geopolitic al Asiei. Caracteristici geografice și geopolitice. Actori statali 

asiatici și euroasiatici: rolul lor în plan regional și global. Noul model de dezvoltare asiatic. Amenințări și riscuri în 

cadrul spațiului asiatic. Zone de conflict și potențial conflict în Asia: Orientul Mijlociu, Asia Centrală, Asia de Sud-

Est, Asia de Sud și Asia de Est. Amenințări la adresa securității globale venite din crizele și conflictele asiatice. 

Șomajul structurat. Criza apei potabile. Crizele alimentare globale. Proliferarea armelor de distrugere în masă. Statele 

nucleare din regiune. Tratatul de neproliferare. Relațiile dintre India și Pakistan. Acțiuni teroriste. State eșuate din 

Asia. Traficul de droguri.. Pirateria maritimă. Potențiale conflicte care pot izbucni în Asia. Relațiile dintre Coreea de 

Sud și de Nord. Divergențele dintre China și Japonia. Minoritatea crudă. Politizarea și radicalizarea islamului. 

Regiunea Asia-Pacific în cadrul strategiei SUA. Interesele SUA în regiunea Asia-Pacific. Relațiile bilaterale dintre 

SUA-Japonia și SUA- India. Relațiile SUA- China. Asia și pandemia Covid-19. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

✓ identifica aspecte definitorii a geopoliticii și geostrategiei Asiei; 

✓ localiza problemele de securitate de pe continentul asiatic; 

✓ deduce impactul noilor provocări de pe continentul asiatic asupra securității regionale și globale; 

✓ prognoza noile provocări de securitate pe continentul asiatic în era globalizării; 

✓ evalua noile evoluţii şi tendințe în evoluția statelor asiatice; 

✓ formula puncte de vedere profesionale în studii de caz sau rapoarte de cercetare asupra problematicii de securitate 

a continentul asiatic.  
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