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Университетът в Саутхемптън приема чуждестранни студенти! 

 

За нас 

 

Университетът в Саутхемптън е основан през 1862 г. (първоначално е известен като 

„Институт Хартли“ – Hartley Institute), а днес е един от най-добрите университети във 

Великобритания, член на престижната Russell Group (20-те водещи 

научноизследователски висши училища във Великобритания), включен в списъка със 

100-те най-добри университети в света (според ранглистата на университетите в 

света на в. „Таймс”). 

  

Животът и обучението в Саутхемптън са неповторимо и вълнуващо преживяване. 

Модерното ни оборудване и мотивираща обкръжаваща среда създават завидни 

предпоставки за лични успехи и предлагат прекрасни възможности за бъдещето.  

 

Университетът в Саутхемптън е един наистина богат на разнообразни възможности 

международен университет с 22 000 студенти, включително 1 400 студенти от 

Европейския съюз и 3 400 чуждестранни студенти от над 130 различни държави 

извън ЕС. 

 

Местоположение 

 

Университетът се радва на великолепно местоположение на южното крайбрежие на 

Англия, на около един час от центъра на Лондон и летище Хийтроу, а само една 

крачка и вече сте сред природата. Разполагаме с пет кампуса в Саутхемптън и един в 

Уинчестър, където се обучават студентите ни по изкуства. Разполагаме с пет кампуса 

в Саутхемптън и един в Уинчестър, където се обучават студентите ни по изкуства.  

 

Саутхемптън си остава първокласно международно пристанище и е един оживен, 

динамичен град. Наблизо са разположени туристическите дестинации Уинчестър, 

Солсбъри и Борнмът [Winchester, Salisbury, Bournemouth], както и Новата гора [New 

Forest] и световноизвестният Стоунхендж [Stonehenge]. Автобусната служба на 

Университета (Uni-link) осигурява редовен и надежден транспорт в Саутхемптън и 

свързва всички университетски обекти, центъра на града и главните транспортни 

възли.  

 

Студентите ни по изкуства се обучават в нашия център в Уинчестър, древната столица 

на Англия. Градът има около 38 000 жители и е избран за едно от най-добрите за 

живеене места във Великобритания. 

 

Помощ за международните студенти 

Сериозно начинание е да дойдеш от чужбина, за да учиш или извършваш 

изследователска дейност във Великобритания. Международният отдел [International 

Office] и всички останали университетски звена си сътрудничат при оказването на 

помощ на международните студенти за възможно най-бърза адаптация към новата 

среда и за възможно най-ползотворно пребиваване в Университета в Саутхемптън. 

На международните студенти (от страни, които са извън Европейския съюз) се 

гарантира настаняване в студентските ни общежития по време на цялото им обучение 

(съгласно определени правила и условия). Всяка година през месец септември 

Международният отдел предлага безплатно посрещане на лондонското летище 

Хийтроу и организира международна седмица за приветстване на новите студенти 

[International Welcome Week]. Като допълнение на всички международни студенти се 

осигуряват безплатни и поверителни консултации, включително и помощ по визови и 

имиграционни въпроси, която се предлага от Визовия екип на университета [Visa 

Team]. 
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Разполагаме и с отлични съоръжения за практикуване на спорт и изкуство, както и над 

200 клуба и организации (спортни клубове и студентски организации, като например 

организациите на студентите от Мексико, Япония, Малайзия, Иран и Европа), които 

спомагат за приятно прекарване на времето! 

За повече информация, моля, разгледайте нашия уебсайт и се свържете с 

Международния отдел, ако имате въпроси.  

Уебсайт: 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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