Descriere program master
Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)

Programul este unul profesional şi se adresează preoților, angajaților în domeniul militar
și siguranței naționale, profesorilor de religie din învăţământul preuniversitar, consilierilor
şcolari, licenţiaţilor în teologie, licenţiaţilor în ştiinţe sociale.
Propunerea are la bază un set de elemente care vin să justifice un astfel de demers:
1. În România nu există o calificare ocupațională care să aibă în vedere Geopolitica
religiilor monoteiste, ca parte specială în domeniul Studiilor Religioase. Menționăm că
în spaţiul occidental Studiile Religioase sunt foarte dezvoltate şi înregistrează
rezultate notabile.
2. În contextul internațional actual, marcat de întâlnirea dintre reprezentanții celor trei
religii monoteiste, considerăm oportună propunerea unui program de studii care să
familiarizeze profesioniștii aflați în zone de conflict religios cu noțiunile fundamentale
religioase ale locuitorilor cu care intră în contact.
3. Având în vedere fenomenul migrației și efectele acestuia, cu care se confruntă
Europa la această dată, programul poate oferi suport pentru cei care se ocupă de
integrarea și consilierea migranților proveniți din țări majoritar musulmane.
4. Programul oferă viitorilor profesioniști în dialogurile inter-religioase și inter-creștine o
informație primară și adusă la zi în ceea ce privește metoda dialogurilor interreligioase și inter-creștine, tipurile de dialog, conținuturile care pot fi abordate în
dialog, nivelul actual al diferitelor dialoguri, precum și posibilitatea de a aborda
posibile noi teme pentru dialog.
5. Programul se adresează și preoților care își desfășoară activitatea în spații pluriconfesionale și pluri-religioase, precum și profesorilor de Religie din învățământul
public care au elevi de diferite religii și confesiuni.
6. De asemenea, programul poate fi urmat de toți cei care sunt interesați în fenomenul
religios în ansamblul lui, cu scopul de a înțelege mai bine lumea în care trăim, valorile
religioase care stau la baza multor societăți contemporane.

Profesiile care se pot perfecționa și care pot apoi utiliza cunoștințele programului de
masterat propus sunt diverse, oferim doar o listă de ocupațiuni care au nevoie de această
specializare:
-

profesor în învățământul liceal, postliceal – cod 232001
preot – cod 263627
secretar culte – cod 263632
stareț - stareță – cod 263633
director așezământ cultural – cod 143104
ghid turism – cod 511312
pastor – cod 263625
consilier culte – cod 263609

La aceste meserii se adaugă cele referitoare la militarii români care trebuie să
intervină în teatrele de operațiuni. Tot în această categorie intră și lucrătorii din Serviciul
Român de Informații (SRI) sau Serviciul de Informații Externe (SIE). Valul imigraționist are
nevoie de oameni care să cunoască mentalitățile religioase și culturale ale acestor populații
care din cauza stărilor de conflict din țările lor caută liniște și scăpare în Europa.
Acest masterat oferă pregătirea necesară pentru continuarea studiilor în
dimensiunea școlii doctorale pe tematica istoria religiilor sau teologie comparată.
Competențe profesionale









Clasificarea cadrului istoric și teologic în cercetarea religiilor umanității
Formularea paradigmelor și orientărilor actuale în materie de istorie a religiilor și de
teologie comparată.
Interpretarea datelor privind biografiile acestor marilor lideri religios în comparație
cu personalitatea divino-umană a lui Hristos.
Expunerea cadrului geo-politic şi religios în analiza diferitelor contexte religioase.
Prezentarea doctrinei creștine ortodoxe în contextul unei teologii de comparație cu
marile gândiri religioase.
Interpretarea dogmelor, învățăturilor, conceptelor şi afirmațiilor teologice, în context
interconfesional interreligios și intercultural
Prezentarea unei istorii a dialogului interreligios, ecumenic
Cunoașterea celor mai importante curente, strategii și metode de dialog inter-religios
și inter-creștin

Competențe transversale






Dezvoltarea interesului pentru perfecționarea rezultatelor activității profesionale prin
asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
Inițierea în managementul proiectelor trans disciplinare cu caracter științific
Dezvoltarea capacității de a integra conținuturile programului în situații sociale
diverse
Cultivarea unei atitudini de respect față de valorile morale și religioase în contexte
eterogene din punct de vedere religios și confesional.
Formarea deprinderii de a lectura în cheie teologică contextul geopolitic actual și de a
oferi soluții adaptate la contextelor politice și religioase specifice.

