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A Southamptoni Egyetem köszönti a külföldi hallgatókat! 
 

Rólunk 
 

A Southamptoni Egyetemet (korábbi nevén Hartley Intézetet) 1862-ben alapították, és ma az egyik 
legjobb egyetem az Egyesült Királyságban, tagja a nagy presztízsű Russell Csoportnak (az Egyesült 
Királyság 20 vezető kutatóegyeteme), valamint a világ 100 legjobb egyetemének egyike (a 

felsőoktatási intézményeknek a The Times által kiadott nemzetközi rangsora alapján).  

 

A Southamptoni Egyetemen élni és tanulni egyedülálló és izgalmas élmény. A korszerű felszereltség 
és a segítőkész környezet garantálja a személyes sikereket, és lehetőségek tárházát tartogatja a 
jövőre nézve.  
 

A Southamptoni Egyetem egy különösen sokrétű és nemzetközi légkörű egyetem, 22 000 
hallgatójából 1400 az Európai Unióból, 3400 pedig az Európai Unión kívülről, mintegy 130 különböző 
országból származik. 
 

Elhelyezkedés 
 
Az egyetem kitűnő helyen található Anglia déli partja közelében, körülbelül egy órára London 
belvárosától és a Heathrow repülőtértől, mégis vidékies környezetben. Southamptonban öt egyetemi 
kampusszal rendelkezünk, valamint Winchesterben is található egy, ahol művészeti hallgatóink 
vannak elhelyezve.  
 

Southampton fontos nemzetközi kikötőváros, és vibráló, életteli hely. A turistalátványosságokat kínáló 
városok, mint például Winchester, Salisbury vagy Bournemouth közel vannak, csakúgy, mint a New 
Forest nemzeti park vagy a világhírű Stonehenge. Az egyetem buszszolgáltatása (a Uni-link) 
megbízható és gyakori buszjáratokat kínál a Southamptonon belüli egyetemi területek, a belváros és a 
főbb közlekedési csomópontok között.  
 

Művészeti hallgatóink Anglia ódon fővárosában, winchesteri létesítményünkben vannak elhelyezve. 
Körülbelül 38 000 fős lakosságával Anglia egyik legjobb lakhelyének szavazták meg. 
 

A nemzetközi hallgatóknak nyújtott támogatás 

A tengerentúlról az Egyesült Királyságba érkező hallgatók számára a tanulás vagy kutatás nagy 
elkötelezettséget igényel. A Nemzetközi Iroda és az egyetem más részlegei egymással 
együttműködve segítik a nemzetközi hallgatókat, hogy minél hamarabb alkalmazkodni tudjanak az új 
környezethez, és a legjobban ki tudják használni a Southamptoni Egyetemen töltött időt. 

Szállást az Európai Unión kívülről érkező hallgatók számára biztosítunk tanulmányaik teljes 
időtartamára (szerződési feltételekhez kötött). A Nemzetközi Iroda szolgáltatásai között szerepel, hogy 
az újonnan érkező hallgatókat minden év szeptemberében a Heathrow repülőtéren fogadják 
ingyenesen, valamint Nemzetközi Hallgatói Hetet is rendeznek számukra. A nemzetközi hallgatók 
továbbá igénybe vehetik az ingyenes és bizalmas vízum- és bevándorlási tanácsadást az egyetem 
vízumcsapatának jóvoltából. 

A hallgatók kiváló sport- és művészeti lehetőségek, és több mint 200 klub közül választhatnak 
(atlétikai klubok és hallgatói klubok, mint például a mexikói, japán, maláj, perzsa és európai hallgatók 
klubjai), így még tartalmasabban tölthetik el itt idejüket. 

További részletekért tekintse meg webhelyünket, és ha kérdései merülnek fel, lépjen kapcsolatba a 
Nemzetközi Irodával.  
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Weboldal: www.southampton.ac.uk/international 

YouTube:  http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

Facebook:  http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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