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Descrierea cursului: 

Scopul cursului Religie, diplomaţie şi securitate este de a stabili un cadru teoretic al cercetării, în interiorul căruia să 

analizăm raportul între religie, diplomație şi securitate. Astfel, vom analiza dimensiunea culturală a securităţii, tratând 

în mod special religia, datorită implicațiilor sale actuale asupra scenei internaţionale, urmând ca, mai apoi, să ne 

aplecăm asupra unor concepte precum diplomația religioasă, atingând problema conflictelor interreligioase 

contemporane și a rolului constructiv pe care actorii îl pot juca în cadrul proceselor de negociere internațională. 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. 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:   

✓ sesiza interacţiunea şi interdependenţă dintre religie, diplomaţie și securitate, în descrierea şi explicarea genezei 

şi derulării unor evenimente și procese la nivel global; 

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

relației dintre religie, diplomație și mediul de securitate; 

✓ elabora scenarii privind implicațiile factorului religios asupra scenei internaţionale; 

✓ dezvolta capacitatea de a identifica într-un mod aplicat strategii care pot aplana crizele de comunicare 

interreligioasă din lumea contemporană; 
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