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Саутгемптонський університет вітає іноземних студентів! 
 
Про нас 
 
Саутгемптонський університет (University of Southampton) був заснований в 1862 році і 
спочатку називався Університетом Хартлі. Сьогодні він входить до числа найкращих 
університетів Сполученого Королівства та є членом престижної «Групи Рассела», яка 
об’єднує 20 провідних дослідницьких університетів Сполученого Королівства. За 
всесвітнім рейтингом вищих навчальних закладів освітянського додатку газети «Таймс» 
університет входить до ста кращих університетів світу. 
 
Життя та навчання у Саутгемптонському університеті подарують Вам неповторні та 
незабутні враження. Поєднання надсучасного технічного забезпечення та атмосфери 
підтримки творчих ідей дає студентам чудову можливість досягти особистих успіхів та 
отримати багаті можливості для майбутньої кар’єри. 
 
Саутгемптонський університет – по-справжньому міжнародний університет, який об’єднує 
багато мов та культур. В університеті навчаються 22 000 студентів, у тому числі 1 400 з 
країн Європейського Союзу та 3 400 іноземних студентів з понад 130 інших країн. 
 
Місцезнаходження 
 
Університет розташований у прекрасній місцевості на південному узбережжі Англії, усього 
лише в годині їзди від Лондона та аеропорту Хітроу. Звідси легко та швидко дістатися на 
природу. П'ять кампусів Університету знаходяться в Саутгемптоні, а студенти відділення 
мистецтв мешкають у Вінчестері. 
 
Саутгемптон зберігає за собою позиції першокласного міжнародного порту, це – жваве та 
яскраве місто. Поряд із ним розташовані Вінчестер, Солсбері та Борнмут, де завжди 
багато туристів, яких приваблюють мальовничі краєвиди Нью-Форесту та всесвітньо 
відомий Стоунхендж. Університетським автобусом (служба «Юні-лінк») можна надійно та 
швидко дістатися до всіх корпусів університету, центру міста та основних транспортних 
вузлів. 
 
Кампус відділення мистецтв розміщено у Вінчестері – давній столиці Англії. У Вінчестері 
близько 38 тисяч мешканців, і за результатами опитувань він – одне з найкращих місць 
для проживання у всьому Сполученому Королівстві. 
 
Підтримка іноземних студентів 
 
Переїзд до Сполученого Королівства для навчання або дослідницької діяльності – не така 
й легка справа. Департамент міжнародних зв'язків разом з іншими структурними 
підрозділами університету допомагають іноземним студентам якнайшвидше 
пристосуватися до нового оточення та отримати якнайбільше від життя в 
Саутгемптонському університеті. 
 
Міжнародним студентам (окрім країн – членів ЄС) гарантується помешкання в одному з 
гуртожитків університету на весь термін їх навчання (згідно з умовами контракту). 
Департамент міжнародних зв'язків пропонує безкоштовні послуги зустрічі та допомоги в 
лондонському аеропорті Хітроу у вересні щорічно, а також проводить Міжнародний 
тиждень відкритих дверей для нових студентів. Крім того, всім міжнародним студентам 
доступна безкоштовна та конфіденційна консультативна підтримка, включаючи допомогу 
в питаннях оформлення віз та стосунків з імміграційною службою, яку надає Візова 
команда університету. 
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Нудьгувати у вільний час не дадуть чудові спортивні комплекси та мистецькі центри, а 
також понад 200 клубів та товариств (клуби атлетичних об’єднань та студентські 
товариства, наприклад, мексиканське, японське, малайзійське, перське та європейське). 
 
Щоб дізнатися більше, будь ласка, відвідайте нашу веб-сторінку. З усіма запитаннями 
прохання звертатися до Департаменту міжнародних зв'язків. 
 
Веб-сторінка:  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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