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Kokemuksia maailmalta - SEP 

SEP-ohjelma (Student Exchange Programme) on kansain-
välisen farmasian opiskelijoiden järjestön IPSF:n harjoittelu-
vaihto-ohjelma. Viime vuosina Suomi on ollut hyvin haluttu 
maa tulla harjoitteluun kaikkialta maailmasta.

Harjoittelupaikkaa voi tarjota apteekista, tutkimukses-
ta, lääketeollisuudesta tai sairaalafarmasian parista. Mo-
tivoituneen harjoittelijan lisäksi saat tehokkaan kielikyl-
vyn koko työyhteisölle! SEP-haussa olevat opiskelijat ovat 
pääsääntöisesti opintojensa loppusuoralla.

SEP-harjoittelujakson pituus on tyypillisesti 1-3 kuukautta 
kesäkuukausina. Harjoitteluajan ajankohdasta ja pituudesta 
voidaan sopia yksilöllisesti. Työnantaja valitsee harjoittelijan 
SFaO:n esittämistä hakemuksista. SFaO huolehtii harjoitteli-
jan käytännön asioista, kuten työluvista ja asunnon hankki-
misesta.



Eurooppalaista osaamista – IMP

IMP-ohjelma (Individual Mobility Project) ohjelma on Eu-
roopan farmasian opiskeljoiden järjestön EPSA:n liikkuvuu-
sohjelma pian valmistuville opiskelijoille ja vastavalmistuneille. 
IMP-harjoittelupaikkoja voi olla esimerkiksi lääketeolli-
suudessa, tutkimustyössä tai lääkealan järjestöissä.

IMP-harjoittelun pituus on vähintään 3 kuukautta. Työnan-
taja määrittelee hakijan hakukriteerit ja harjoittelun ajan-
kohdan. EPSA esikarsii ja toimittaa hakemukset työnantajal-
le lopullista valintaa varten. SFaO auttaa IMP-harjoittelijoiden 
osalta käytännön järjestelyissä.

Työnantajien kommentteja harjoitteluista

“Suosittelen harjoittelua muillekin. On hienoa kuulla, mi-
ten farmasiaa opiskellaan ja apteekkityötä tehdään muissa 
maissa. Pöllyttää vähän näitä perinteisiä toimintatapoja!”

-Riitta Laitila, apteekkari, Kokkolan keskusapteekki

“The IMP Trainee was very enthusiastic and she was able 
to work independently, so she did quite a lot valuable la- 
boratory work in our project during her visit. Even though it 
was the first time we supervised an IMP trainee, everything 
was very well organised from EPSA’s part.“

-Faculty of Pharmacy (Helsinki, Finland)



Mikä ihmeen SFaO?

SFaO:n, eli Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:n jä- 
seninä ovat kaikki kolme Suomen farmasian ainejärjestöä. 
Tarkoituksenamme on yhdistää farmasian opiskelijoita 
opiskelupaikkaa katsomatta ja osallistua sekä kansalliseen 
että kansainväliseen opiskelijoiden edunvalvontatyöhön.

SFaO edustaa Suomea farmasian alan kansainvälisessä 
opiskelijatoiminnassa. Olemme kansainvälisten järjestöjen 
EPSA:n ja IPSF:n jäsen ja osallistumme aktiivisesti molemp-
ien järjestöjen kokouksiin, kongresseihin ja projekteihin.

Kiinnostuitko? Onko kysyttävää? 

Ota yhteyttä!

http://www.sfao.net

yhteydenotot@sfao.net

harjoitteluvaihdot@sfao.net


