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Southamptonin yliopisto toivottaa kansainväliset opiskelijat tervetulleiksi! 

 

Tietoja yliopistosta 

 

University of Southampton (alkuperäiseltä nimeltään Hartley Institute) perustettiin 

vuonna 1862. Se on nykyään yksi Ison-Britannian parhaista yliopistoista ja kuuluu 

maineikkaaseen Russell Group -ryhmään, joka koostuu Ison-Britannian 20 johtavasta 

tutkimusyliopistosta. The Times -sanomalehti sijoitti sen maailman 100 parhaan 

yliopiston joukkoon eri maiden yliopistoja vertailevassa tutkimuksessaan.  

 

Southamptonissa asuminen ja opiskeleminen on ainutlaatuinen ja jännittävä 

kokemus. Yliopiston ensiluokkaiset tilat ja kannustava ympäristö luovat erinomaisen 

lähtökohdan menestymiselle opinnoissa ja niiden jälkeenkin.  
 

Southamptonin yliopisto on aidosti kansainvälinen ja monikulttuurinen: sen 22 000 

opiskelijasta 1 400 tulee Euroopan unionin alueelta ja 3 400 yli 130 eri maasta EU:n 

ulkopuolelta. 

 

Sijainti 
 

Yliopisto sijaitsee erinomaisella paikalla Englannin etelärannikolla. Lontoo ja 

Heathrow’n lentokenttä ovat noin tunnin junamatkan päässä, ja ympäröivälle 

maaseudulle pääsee helposti ja nopeasti. Yliopistolla on viisi kampusta 

Southamptonissa ja taideopiskelijoiden kampus Winchesterissä.  
 

Southampton on eloisa ja mielenkiintoinen kaupunki, jossa on kansainvälisesti 

merkittävä satama. Suositut matkailukohteet Winchester, Salisbury ja Bournemouth 

ovat lähellä, samoin kuin New Forest -kansallispuisto ja maailmankuulu Stonehenge. 

Yliopiston bussit (Uni-link) liikennöivät luotettavasti ja säännöllisin väliajoin kaikkien 

yliopiston toimipisteiden, Southamptonin keskustan ja joukkoliikenteen asemien 

välillä.  
 

Taidealan opetus järjestetään Winchesterissä, joka oli muinoin Englannin 

pääkaupunki. 38 000 asukkaan Winchester on äänestetty yhdeksi Ison-Britannian 

parhaista paikoista asua. 
 

Tukea kansainvälisille opiskelijoille 

Ulkomailta Isoon-Britanniaan muuttaminen opiskelun tai tutkimustyön vuoksi on iso 

päätös. Yliopiston kansainvälisten asioiden toimisto (International Office) ja kaikki 

muutkin laitokset tekevät parhaansa auttaakseen ulkomaisia opiskelijoita 

sopeutumaan uuteen ympäristöön ja käyttämään yliopistossa viettämänsä ajan 

tehokkaasti hyödykseen. 

Kansainvälisille (EU:n ulkopuolelta tuleville) opiskelijoille taataan majoitus opiskelija-

asuntoloissa koko opintojen ajan (tietyin ehdoin). Kansainvälisten asioiden toimisto 

tarjoaa maksuttoman Meet and Greet -vastaanottopalvelun Lontoon Heathrow’n 

lentokentällä joka vuoden syyskuussa sekä International Welcome Week -

orientaatioviikon uusille opiskelijoille. Lisäksi yliopiston Visa Team -palvelu tarjoaa 

maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa esimerkiksi viisumi- ja 

maahanmuuttoasioissa kaikille ulkomaisille opiskelijoille. 

Yliopistolla on erinomaiset urheilu- ja taideharrastustilat sekä yli 200 kerhoa ja 

yhdistystä (erilaisia urheilukerhoja ja mm. meksikolainen, japanilainen, malesialainen, 

iranilainen ja eurooppalainen opiskelijayhdistys), joiden ansiosta opiskelijoilla riittää 

tekemistä myös vapaa-ajalla! 
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Lisätietoa saa yliopiston verkkosivuilta sekä ottamalla yhteyden kansainvälisten 

asioiden toimistoon (International Office).  

 

Internet: www.southampton.ac.uk/international 

You Tube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

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