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RESUM
La asignatura tiene como objetivos analizar el factor social religioso, en sus más diversas
manifestaciones, y su influencia en el origen, mantenimiento y solución de los conflictos. Para ello se
tomarán en consideración diferente conflictos sociales (bélicos, culturales o simplemente sociológicos),
tanto históricos como contemporáneos, en los que las creencias religiosas se encuentran implicadas
(bien directamente, bien indirectamente, bien como simple causa legitimadora o justificadora). El alumno
deberá ser capaz de valorar prudentemente en qué medida la religión puede ser causa del conflicto o
cauce para su solución.

CONEIXEMENTS PREVIS
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Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No se exigen.

COMPETÈNCIES
2147 - M.U. en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible12-V.2
- Comprensió que la pau no és només absència de guerra, sinó absència de tota classe de violència,
directa i estructural.
- Desenvolupar la capacitat per a la reflexió, el raonament i l'argumentació sobre les principals
amenaces actuals a la pau.
- Conèixer els mecanismes capaços de facilitar la resolució de conflictes a través de processos de
diàleg, consens i compromís responsable.
- "Ser capaç de: a) manejar les fonts d'informació bibliogràfica i dels mass-mitja i saber fer ús de les
ferramentes necessàries per a la implementació pràctica dels objectius generals del Màster; b)
aprendre a seleccionar la informació valuosa i a realitzar una reflexió crítica sobre la informació
rebuda; i, c) adquirir la terminologia específica i el maneig d'idiomes en els camps especialitzats
sobre els quals versa el màster. Algunes matèries poden ser impartides en altres idiomes (anglés,
italià, francés...) per professionals d'institucions internacionals y/o per professors estrangers.
- Desenvolupar les habilitats socials per a facilitar la resolució de conflictes, a través de processos de
diàleg i la busca conjunta de solucions justes als problemes socials.
- Desenvolupar la capacitat per a la reflexió, el raonament i l'argumentació sobre alguns dels principals
problemes oberts en el camp dels drets humans i la pau.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
La/el estudiante desarrollará su capacidad para la reflexión, la argumentación y el razonamiento sobre
los temas objeto de la materia y, en especial, sobre las principales amenazas a la paz.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Las relaciones entre la religión, la política y el Derecho

2. La influencia del factor religioso en el conflicto de Oriente Medio

3. La influencia del factor religioso en el origen, desarrollo y posición internacional actual de los
Estados Unidos
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4. La influencia del factor religioso en el conflicto de los Balcanes

5. La influencia del factor religioso en el conflicto de Tíbet

6. La influencia del factor religioso en el conflicto de Nigeria

7. El laicismo en Francia

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Elaboració de treballs en grup
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
TOTAL

Hores
14.00
12.00
6.00
8.00
10.00
50.00

% Presencial
100
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
En esta materia se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Un
porcentaje de las sesiones está constituido por clases magistrales en las que el profesor expone los
contenidos teóricos. El resto de las sesiones se dedican a la participación efectiva de las/los
estudiantes a través de la exposición de trabajos.

AVALUACIÓ
Cada estudiante participará en alguno de los equipos de trabajo que se formarán durante el curso.
Cada equipo deberá investigar uno de los casos que integran el programa, elaborar unas conclusiones
y exponerlas en sesión pública.
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- En función del trabajo a realizar, la bibliografía será determinada por el grupo de investigación, con el
asesoramiento de los profesores.

Complementàries
- En función del trabajo a realizar, la bibliografía será determinada por el grupo de investigación, con el
asesoramiento de los profesores.
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