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Univerzita v Southamptonu vítá mezinárodní studenty! 

 

Informace o nás 

 

Univerzita v Southamptonu byla založena roku 1862 (původně pod názvem Hartley 

Institute) a dnes je špičkovou britskou univerzitou. Je členem skupiny Russell Group 

(20 předních univerzit se zaměřením na výzkum ve Velké Británii) a řadí se mezi 100 

nejlepších univerzit na světě (hodnocení deníku The Times  - The Times Higher 

Education Supplement World University Rankings).  

 

Život a vzdělávání v Southamptonu je jedinečným a vzrušujícím zážitkem. Naše 

moderní vybavení a vstřícné prostředí tvoří působivou kombinaci pro osobní úspěch a 

bohaté budoucí příležitosti.  

 

Univerzita v Southamptonu je skutečně rozmanitá a mezinárodní univerzita, která má 

22 000 studentů včetně 1 400 studentů z Evropské unie a 3 400 mezinárodních 

studentů z více než 130 různých zemí mimo EU. 

 

Umístění 

 

Univerzita leží v nádherné oblasti jižního pobřeží Anglie, přibližně jednu hodinu cesty 

z centra Londýna a letiště Heathrow a je obklopena krásnou otevřenou krajinou. 

Máme pět kampusů v Southamptonu a jeden kampus ve Winchesteru, kde sídlí 

studenti umění.  

 

Southampton si zachovává statut předního mezinárodního přístavu a je to energické 

a živé město. Poblíž leží turistická města Winchester, Salisbury a Bournemouth a také 

lesy New Forest a světově proslulý Stonehenge. Autobusová služba univerzity (Uni-

link) nabízí spolehlivá a častá spojení v Southamptonu mezi všemi sídly univerzity, 

centrem města a hlavními dopravními tepnami.  

 

Studenti umění sídlí ve Winchesteru, který je starověkým hlavním městem Anglie. 

Město má přibližně 38 000 obyvatel a bylo zvoleno za jedno z nejlepších míst pro 

život ve Velké Británii. 

 

Podpora mezinárodních studentů 

 

Příjezd do Velké Británie za účelem studia nebo výzkumu je významným závazkem. 

Mezinárodní kancelář a všechna další oddělení univerzity spolupracují, aby 

mezinárodním studentům pomohly s co nejrychlejší adaptací v novém prostředí a co 

nejlepším využitím času na univerzitě v Southamptonu. 

Mezinárodní studenti (ze zemí mimo EU) mají zajištěné ubytování na našich kolejích 

po celou dobu trvání studií (na základě smluvních podmínek). Mezinárodní kancelář 

nabízí každý rok v září novým studentům bezplatnou službu vyzvednutí a uvítání na 

londýnském letišti Heathrow a mezinárodní uvítací týden. Pro všechny mezinárodní 

studenty je k dispozici také bezplatné a důvěrné poradenství včetně podpory 

zprostředkování víz a imigrace nabízené univerzitním týmem Visa. 

Ve volném čase mají studenti možnost zabavit se ve vynikajících zařízeních pro sport 

a umění a více než 200 klubech a studentských spolcích (kluby atletické unie a 

studentské spolky, například mexický, japonský, malajský, perský a evropský spolek)! 

Podrobnější informace naleznete na našem webu. Případné dotazy vám zodpovíme 

v mezinárodní kanceláři.  

Web. www.southampton.ac.uk/international 

http://www.southampton.ac.uk/international
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You Tube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

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