
Whether you are working in the field of emergency 
planning or on the front line in emergency services this 
programme, taught by internationally-recognised experts, 
will take your career to the next level

The MSc Crisis Management in the Health Sector programme, designed in 
cooperation with the Hellenic Association of Crisis Management (HACM) 
provides a solid grounding in the major issues of crisis and security in the 
health sector in today’s complex and globalised world. The combination 
of theory, practical insights and analytical skills prepares you for work in 
public or private organisations. Our faculty are experts in their fields and 
they have developed courses based on up-to-date best practice and the 
latest academic research. They have excellent academic credentials and 
substantial managerial and executive leadership experience. At the same 
time, you will increase your knowledge and your level of alertness regarding 
potential crises and be able to undertake the planning of reaction and 
recovery.

What you will study: 
• Research and Study Skills for Crisis Management in Health Sector
• Strategic Management of Crisis and Disaster in the Health Sector 
• Managing Public Health Emergencies 
• Armed Conflicts and Terrorism 
• Health Crises in Schools, Tourism Sector and Pharmaceutical Industries 
• Communication Crisis Management in the Health Sector 
• Leadership and Management in Health Services 
• Research Methods 
• Dissertation 

What career opportunities  
you will have:
This programme is aimed at people currently working in emergency 
services or in associate professions who wish to get distinguished for entry 
into or to secure an advancement to their career in this exciting and highly-
demanding sector. The skills students gain make them attractive to NGOs 
involved in crisis (such as the Red Cross or Refugee support), international 
bodies (e.g. United Nations), public organisations (such as armed forces, civil 
defense, central and local government), emergency services and other health 
professions. 

MSc Crisis Management  
in the Health Sector 

At a Glance:
Award: MSc

ECTS: 90 (UK credits 180)

Duration: 18 months Full-Time;  
36 months Part Time

Start date(s): October/November

Entry requirements: 
•  A good bachelor’s from a recognized 

university 
• IELTS 6.5 or equivalent
•  An interview is required to consider 

applicants suitability

Application Procedure:
The Admissions Team is available to help 
with questions about application to the 
University of Bolton, fees, and financial 
assistance, as well as to arrange a 
meeting with the Programme Leader.   

Ελληνική Εταιρεία
∆ιαχείρισης Κρίσεων

στον τοµέα Υγείας



Σχεδιασμένο από ομάδα ειδικών ακαδημαϊκών με διεθνή 
εμπειρία σε παγκόσμιους φορείς, το Πρόγραμμα σας 
εξασφαλίζει γνώσεις και δεξιότητες αιχμής για να εξελίξετε 
και να ενδυναμώσετε τη καριέρα σας!

Το πρόγραμμα MSc για τη Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα Υγείας, το οποίο 
σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης 
Κρίσεων στον τομέα Υγείας, έχει στόχο να σας δώσει την ευκαιρία 
να αναπτύξετε τις ικανότητές σας στην αντιμετώπιση των κρίσεων και 
των καταστροφών. Ο συνδυασμός θεωρίας, πρακτικών γνώσεων και 
αναλυτικών δεξιοτήτων σας προετοιμάζει για εργασία σε δημόσιους ή 
ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Ακαδημαϊκό προσωπικό μας αποτελείται από 
ειδικούς επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα αναπτύξουν μαθήματα 
βασισμένα τόσο στην πρακτική άσκηση όσο και σε θέματα θεωρητικής 
εκπαίδευσης, βασισμένα στην πρόσφατη βιβλιογραφία και την εμπειρία τους. 
Ταυτόχρονα, θα μάθετε να διαφοροποιείτε τις φάσεις της κρίσης με κριτική 
σκέψη και επιπλέον θα μπορείτε να αξιολογείτε εναλλακτικές προσεγγίσεις 
για τη Διαχείριση Κρίσεων. 

Τι θα μάθετε: 
•  Μεθοδολογία της Έρευνας για τη Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της 

Υγείας
• Στρατηγική Διοίκηση Κρίσεων και Καταστροφών στον Τομέα της Υγείας 
• Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας 
• Ένοπλες Συγκρούσεις και Τρομοκρατία
•  Κρίσεις στον Τομέα της Υγείας σε Σχολεία, στον Τουρισμό και στον  

Φαρμακευτικό Κλάδο 
• Επικοινωνία στην Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
• Ηγεσία και Διοίκηση σε Υπηρεσίες Υγείας
• Ερευνητική Μεθοδολογία 
• Διπλωματική Εργασία 

Ευκαιρίες Καριέρας:
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν 
ή ήδη εργάζονται στον Τομέα της Υγείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα 
Σώματα Ασφαλείας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, στις υπηρεσίες 
διοίκησης του κράτους (κεντρική διοίκηση, περιφέρεια, δήμοι) καθώς και σε 
επιστήμονες οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν την γνωσιολογία της 
διαχείρισης έκτακτης ανάγκης σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

MSc Διαχείριση Κρίσεων  
στο Τομέα Υγείας  

Με μια ματιά:
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό

ECTS: 90

Διάρκεια: 18 μήνες πλήρους φοίτησης;  
36 μήνες μερικής φοίτησης

Έναρξη: Οκτώβριος/Νοέμβριος

Κριτήρια Εγγραφής: 
•  Πτυχίο Πανεπιστημίου από αναγνωρισμένο 

φορέα 
• IELTS 6.5 ή ισοδύναμα
•  Συνέντευξη στην οποία θα εκτιμηθεί η 

καταλληλότητα του υποψηφίου. 

Διαδικασία Εγγραφής:  
Η Γραμματεία του τμήματος είναι διαθέσιμη 
για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με 
την αίτηση στο Πανεπιστήμιο του Bolton, για 
τα κόστη και τις πιθανότητες οικονομικής 
υποστήριξης, καθώς και να κανονίσει 
μια συνάντηση με τον Διευθυντή του 
Προγράμματος.   

Ελληνική Εταιρεία
∆ιαχείρισης Κρίσεων

στον τοµέα Υγείας


