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Southemptono Universitetas sveikina studentus iš užsienio! 
 

Apie mus 

 
Southemptono Universitetas buvo įkurtas 1862 m. (anksčiau buvo vadinamas Hartlėjaus 

institutu) ir šiandien tai yra pirmaujantis JK universitetas, prestižinės Ruselio grupės (20 
pirmaujančių tyrimus atliekančių universitetų JK) narys, patenkantis į pagrindinių pasaulio 

universitetų 100-uką („Times“ papildomo aukštojo mokslo pasaulio universitetų įvertinimas). 

  
Gyvenimas ir mokymasis Southemptone yra unikali ir jaudinanti patirtis. Mūsų moderniausios 

patalpos ir įkvepianti aplinka suteikia įspūdingas priemones asmeninei sėkmei pasiekti ir 
plačias galimybes ateičiai užtikrinti.  
 
Southemptono universitetas yra išties įvairiapusis ir tarptautinis universitetas, kuriame mokosi 

22 000 studentų, įskaitant 1 400 studentų iš Europos Sąjungos ir 3 400 studentų, atvykusių iš 

daugiau kaip 130 skirtingų šalių, nepriklausančių ES. 
 

Vieta 
 

Universitetas įsikūręs nuostabioje vietoje Anglijos pietinėje pakrantėje, maždaug valanda kelio 

nuo Londono centro ir Hitrou oro uosto, iš kurios taip pat lengva pasiekti atviras kaimo 
vietoves. Southemptone turime penkis universitetinius miestelius, dar vienas įsikūręs 

Vinčesteryje, kur mokosi meno pakraipos studentai.  
 

Southemptonas lieka pagrindiniu tarptautiniu uostu ir yra kunkuliuojantis bei gyvas miestas. 
Netoliese yra turistų lankomi miestai Vinčesteris, Salisburis ir Burnemutas, kaip ir Niu forestas 

bei pasaulyje garsus Stonehengas. Universiteto autobusų tarnyba („Uni-link“) užtikrina 

patikimą ir dažną susisiekimą Southemptone tarp visų universitetinių miestelių, miesto centro 
ir pagrindinių transporto centrų.  
 
Mūsų meninės pakraipos studentai įsikūrę Vinčesteryje – senojoje Anglijos sostinėje – 

esančiose patalpose. Šis miestas, kuriame yra apie 38 000 gyventojų, balsuojant buvo 

išrinktas viena geriausių vietų gyventi JK. 
 

Pagalba studentams iš užsienio 

Atvykimas studijuoti į JK iš užsienio yra labai svarbus sprendimas. Tarptautinis biuras ir visi 

kiti universiteto skyriai bendradarbiauja, kad padėtų studentams iš užsienio kiek galima 
greičiau prisitaikyti naujoje aplinkoje ir kiek galima geriau išnaudoti Southemptono 

universitete praleistą laiką. 

Apgyvendinimas mūsų bendrabučiuose yra garantuojamas studentams iš užsienio (ne 

Europos Sąjungos šalių) visu studijų laikotarpiu (taikomos tam tikros sąlygos). Kiekvienų metų 
rugsėjo mėnesį tarptautinis biuras siūlo nemokamą sutikimo ir pagalbos paslaugą Londono 

Hitrou oro uoste bei tarptautinę pasveikinimo savaitę naujiems studentams. Visiems 
studentams iš užsienio taip pat teikiamos nemokamos ir konfidencialios konsultacijos, 

įskaitant pagalbą dėl vizų ir imigracijos dokumentų, kurią teikia Universiteto vizų komanda. 

Puiki sporto ir meno įranga bei daugiau kaip 200 klubų ir draugijų (sporto sąjungos klubai ir 

studentų draugijos, pvz., meksikiečių, japonų, Malaizijos, persų ir europiečių draugijos) 
padeda studentams mėgautis čia praleidžiamu laiku! 

Norėdami gauti daugiau informacijos skaitykite mūsų tinklalapį, o jei turite daugiau klausimų 
kreipkitės į tarptautinį biurą.  



 

Last updated on 20/08/2010 

 

Tinklalapis: 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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