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Kokemuksia maailmalta - SEP 

SEP-ohjelma (Student Exchange Programme) on kansa-
invälisen farmasian opiskelijoiden järjestön IPSF:n harjoit-
teluvaihto-ohjelma. Voit päästä harjoittelemaan apteekkiin, 
tutkimustyöhön, lääketeollisuuteen tai sairaalaan mihin päin 
maailmaa tahansa. 

SEP-harjoittelu kestää yleensä noin kuukauden verran, 
mutta myös pidempiä, enintään kolmen kuukauden mittai-
sia, harjoitteluja järjestetään. Voit lähteä harjoitteluun missä 
vaiheessa opintojasi tahansa, Sinulle etsitään asunto har-
joittelumaastasi ja saat apua paperiasioiden hoitamisessa. 

SFaO tarvittaessa esikarsii hakemukset ja lopullinen va-
linta vaihtoon pääsevistä tehdään kohdemaassa. 68 euron 
harjoitteluvaihtomaksu maksetaan esikarsinnan jälkeen. Jos 
et saa harjoittelupaikkaa, sinulle palautetaan maksusta 18 
euroa.



Kommentteja harjoitteluista

”Työ lääkealan etujärjestössä antoi paitsi taitoja, joita en 
muissa tehtävissä olisi saanut ja kontakteja, joista tulevai-
suudessa on varmasti hyötyä, se tarjosi myös näköalan 
päätöksenteon ytimeen. Ilman harjoittelua ja hankittua 
osaamista en olisi päässyt aloittamaan esimiesasemassa 
suoraan valmistumisen jälkeen. Koen harjoittelun toimineen 
ikäänkuin oikopolkuna urallani.”

-Inkatuulia, IMP-haku, Brysseli

“SEP-vaihto oli unohtumaton, rikastuttava kokemus; har-
joitteluaika yhdistettynä mahtaviin uusiin ihmisiin, uuteen 
maahan ja kulttuuriin tutustumiseen.”

-Hanna, SEP-haku, Egypti

Töitä Euroopasta - IMP

IMP (Individual Mobility Project) on Euroopan farmasian 
opiskelijoiden järjestön EPSA:n harjoitteluvaihto-ohjelma 
opintojensa loppuvaiheessa olevilla tai vastavalmistuneille. 
Voit päästä IMP-ohjelman kautta esimerkiksi teollisuuteen 
tai järjestötyöhän.

IMP-harjoittelu on vähintään kolmen kuukauden mittainen 
palkallinen työskentelyjakso. Hakumaksu IMP-vaihtoon on 
30 euroa. Moni IMP-harjoittelujakso on johtanut pysyvään 
työsuhteeseen.



Mikä ihmeen SFaO?

SFaO:n, eli Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:n jä- 
seninä ovat kaikki kolme Suomen farmasian ainejärjestöä. 
Tarkoituksenamme on yhdistää farmasian opiskelijoita 
opiskelupaikkaan 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 vaikutamme aktiivisesti molemp-
ien järjestöjen kokouksissa sekä otamme osaa kongressei-
hin ja projekteihin.

Kiinnostuitko? Onko kysyttävää? 

Ota yhteyttä!

http://www.sfao.net

yhteydenotot@sfao.net

harjoitteluvaihdot@sfao.net


