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Sauthemptonas Universitāte sveic ārzemju studentus! 

 

Par mums 

 

Sauthemptonas Universitāte dibināta 1862. gadā (sākotnēji tā bija pazīstama kā Hārtlija 
Institūts), un šodien tā ir viena no labākajām Apvienotās Karalistes universitātēm, ietilpst 
prestižajā Rasela grupā (20 vadošās Apvienotās Karalistes universitātes) un ir ierindota starp 
pasaules 100 labākajām universitātēm (izdevuma The Times Higher Education Supplement 
rangā).  

 

Dzīvot un mācīties Sauthemptonā – tas ir unikāls, aizraujošs piedzīvojums. Mūsu modernās 
ēkas, resursi un aprīkojums, kā arī pozitīvā un iedrošinošā vide kopā veido lieliskus 
priekšnoteikumus individuāliem panākumiem un plašām nākotnes iespējām.  

 

Sauthemptonas Universitāte ir patiesi daudzveidīga un starptautiska universitāte ar 22 
tūkstošiem studentu, tostarp 1400 studentiem no Eiropas Savienības un 3400 ārzemju 
studentiem no vairāk nekā 130 dažādām valstīm ārpus ES. 

 

Atrašanās vieta 

 

Universitāte atrodas lieliskā vietā Anglijas dienvidu piekrastē, apmēram stundas brauciena 
attālumā no Londonas centra un Hītrovas lidostas, taču arī lauki ir pavisam viegli sasniedzami. 
Mums ir pieci studiju centri Sauthemptonā un viens – Vinčesterā, kur bāzējas mūsu mākslas 
studenti.  

 

Sauthemptona joprojām ir starptautiskas nozīmes osta un entuziasma pilna, dzīvīga pilsēta. 
Tuvumā atrodas tūristu iecienītās pilsētas Vinčestera, Solsberija un Bornmuta, kā arī 
Ņūforesta un pasaulslavenā Stounhendža. Universitātes autobusi (Uni-link) piedāvā drošu un 
biežu satiksmi Sauthemptonā starp visiem universitātes objektiem, pilsētas centru un 
galvenajiem transporta mezgliem.  

 

Mūsu mākslas studentu galvenā mītne atrodas Vinčesterā – Anglijas senajā galvaspilsētā. 
Pilsētā ir 38 tūkstoši iedzīvotāju, un aptaujās tā nosaukta par vienu no labākajām vietām 
dzīvošanai Apvienotajā Karalistē. 

 

Atbalsts ārzemju studentiem 

Pārbraukšana uz Apvienoto Karalisti no ārzemēm, lai studētu vai veiktu pētniecisko darbu, 
prasa lielu apņēmību. Starptautiskais birojs un visas pārējās universitātes nodaļas savstarpēji 
sadarbojas, lai palīdzētu ārzemju studentiem pielāgoties jaunajai videi pēc iespējas ātrāk un 
gūt maksimālu labumu laikā, kuru viņi pavada Sauthemptonas Universitātē. 

Ārzemju studentiem (kuri nav no Eiropas Savienības) ir garantēta dzīvošana mūsu studentu 
kopmītnēs visu studiju laiku (ievērojot nosacījumus). Katru septembri Starptautiskais birojs 
bez maksas sagaida un sveic studentus Londonas Hītrovas lidostā, kā arī piedāvā 
Starptautisko iepazīšanās nedēļu jaunajiem studentiem. Tāpat visiem ārzemju studentiem ir 
pieejamas bezmaksas konfidenciālas konsultācijas, tostarp atbalsts vīzu un imigrācijas 
jautājumos, ko nodrošina universitātes Vīzu grupa. 

Studentiem šeit pavadīto laiku palīdz piepildīt teicamas iespējas sporta un mākslas 
aktivitātēm, kā arī vairāk nekā 200 klubu un biedrību (Sporta apvienības klubi un studentu 
biedrības -- piemēram Meksikas, Japānas, Malaizijas, persiešu un Eiropas biedrības). 

Lai iegūtu vairāk informācijas, apskatiet mūsu tīmekļa vietni un, ja jums rodas kādi jautājumi, 
sazinieties ar Starptautisko biroju.  
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Tīmekļa vietne: 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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