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ச ௌத்ஆம்ப்டன் ல்கலக்கமகம் (University of Southampton) சயிட்டு 
நணயர்கல யபவயற்கது! 
 

ம்லநப் ற் 
 

ச ௌத்ஆம்ப்டன் ல்கலக்கமகம் (University of Southampton) 1862ஆம் 
ஆண்டு றுயப்ட்டது (துயக்கத்தல் ஹர்ட்வ இன்ஸ்டிடிமட்  
அனப்ட்டது), இன்று ம வகயின் முன்ணிப் ல்கலக்கமநகத் 
தகழ்கது, சமலநக்குரின பஸ்ஸல் (மவகயில் முன்ிலனில் உள் 
20 ஆய்வுப் ல்கலக்கமகங்கள் ) குழுயின் உறுப்ிபக இமக்கது , 
உகன் தலனன 100 ல்கலக்கமகங்கில் என்சத் 
தபப்டுத்தப்ட்டுள்து  (உகப் ல்கலக்கமகத் தபங்களுக்க த  
லடம்ஸ் வநலக் கல்யி இலணப்பு ) (The Times Higher Education 

Supplement World University Rankings).  

 

ச ௌத்ஆம்ப்டில் ய ப்தும் கற்தும் திச் ப் , ஆர்யமூட்டுக 
எம அனுயநகும் . நது அதயீ ய தகளும் ஆதபய சூமலும் 
வ ர்ந்து, எமயரின் ச ந்த சயற்க்கும்  தர்கத்தல்  ப் 
யய்ப்புகளுக்கும் உகந்த ஈர்க்கத்தக்க ஊட்டநக அலநகது.  

 

வபப்ின மினிமந்து 1,400 நணயர்கள், வபப்ின மினனுக்கு 
சயிவன 130க்கும் வநற்ட்ட ல்வயறு டுகிமந்து 3,400 சயிட்டு 
நணயர்கள்  22,000 நணயர்கலக் சகண்ட ச ௌத்ஆ ம்ப்டன் 
ல்கலக்கமகம் உண்லநனிவவன எம ன்முகப்ட்ட நற்றும் 
ன்ட்டுப் ல்கலக்கமகம் ஆகும் .  

 

அலநயிடம் 

 

இங்கந்தன் சதன்  கடவபத்தல், நத்தன ண்டன் நற்றும் ஹீத்மெ 
யிந லனத்தமந்து (Heathrow Airport) எம நணிவபப் னணத் 
சதலயில், தந்து பந்த ஊபகப்  குதகல ிதக ட்டக்கூடின 
 ப் இடத்தல் அலநந்துள்து ல்கலக்கமகம் . ச ௌத்ஆம்ப்டில் 
நக்கு ந்து யகங்கள் உள், யின்ச ஸ்டரில் எம யகம் உள்து , 
இங்குதன் நணயர்கள் தங்கலயக்கப்டுகர்கள் .  

 

ச ௌத்ஆம்ப்டன் தலனன  ர்யவத த் துலமுகநகத் சதடர் ந்து 
யிங்குகது, துடிப்பும் உனிர்ப்பும் சகண்ட க பநகத் தகழ்கது . 
Winchester, Salisbury, Bournemouth ஆகன சுற்றுப் னணிகல ஈர்க்கும் 
கபங்களும், New Forest நற்றும் உகப் புகழ்சற் Stonehenge 
ஆகனலயமம் அமகல் உள் . ல்கலக்கமகத்தன் வமந்துச் வ லய 
(Uni-link), ச ௌத்ஆம்ப்டில் ல்கலக்கமகத்தன் அலத்து 
யகங்களுக்கு இலடனிலு ம், நத்தன கபம்  நற்றும் வச க்குயபத்து 
லநனங்களுக்கு இலடனிலும் ம்கந நற்றும் குறுகன க 
இலடசயினி இலணப்ல யமங்குகது.  
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நது கலத்துல நணயர்கள் , இங்கந்தன் புபத தலகப 
Winchester உள் யிடுதகில் தங்க லயக்கப்டுகர்கள் . சுநர் 38,000 
வர் ய க்கன் இப்குத , மவகயில் ய க்கத்தகுந்த  இடங்கில் 
நகச் ந்த இடங்கில் என்கத் வதர்வு சற்றுள்து . 
 

சயிட்டு நணயர்களுக்கு ஆதபவு 

டிக்க அல்து ஆய்வு ச ய்ன சயிடுகிமந்து மவக யமயது 
ன்து சரினசதம சறுப்கும் . சயிட்டு நணயர்கள் இனன் 
அவுக்கு யிலபயக தநது புதன சூமலுக்கு நக்சகள்வும் , 
ச ௌத்ஆம்ப்டன் ல்கலக்கமகத்தல் அயர்கள் ச வு ச ய்மம் கத்தல் 
அதகட் ப் னன்கலப் சவும் ல்கலக்கமகத்தல் உள் ன்ட்டு 
அலுயகமும் இதப அலத்துத் துலகளும் எமங்கலணந்து உதயி 
ச ய்கன்.  

சயிட்டு (வபப்ின மினன் அல்த டுகின் ) நணயர்களுக்கு 
அயர்கின் கல்யிக்கம் முழுயதலும் நது ஹல்ஸ் ஆஃப் சப டன் ல் 
(Halls of Residence) தங்கும் ய த உறுத ச ய்னப்டுகது (யிதகள் நற்றும் 
ந்தலகளுக்கு உட்ட்டது ). ஆண்டுவதறும் ச ப்டம்ர் நதத்தல் புதன 
நணயர்களுக்கு ஹீத்மெ யிந லனத்தல் இய   ந்தப்பு நற்றும் 
யழ்த்துச் (Meet and Greet) வ லயலனமம்,  ர்யவத  யபவயற்பு 
யபத்லதமம் ல்கலக் கமகத்தன் ன்ட்டு அலுயகம் ற்டு 
ச ய்கது. ல்கலக்கமகத்தன் யி  குழு யமங்குக யி  நற்றும் 
குடிவனற் ஆதபவு உள்ட சயிட்டு நணயர்கள் அலயமக்கும் 
இய  நற்றும் அந்தபங்கந ஆவ லச் வ லயமம் தபப்டுகது . 

உன்தந யிலனட்டு நற்றும் கல ய தகள் , 200க்கும் வநற்ட்ட 
நன்ங்கள் நற்றும்  ங்கங்கள் (தடக யிலனட்டுச்  ங்கங்கள் நற்றும் 
சநக் கன், ஜப்ஸீ், சர் னன், வபப்ின  ங்கங்கள் வன்லய ) 
நணயர்கள் தநது வபத்லத இங்வக நகழ்ச் மடன் அனுயிக்க 
உதவுகன்! 

வநலும் யியபங்களுக்கு நது யலதத்லதப் ர்க்கவும் , வதனும் 
வகள்யிகள் இமப்ின் ன்ட்டு அலுயகத்லத சதடர்பு சகள்வும் .  

யலதம்:  www.southampton.ac.uk/international 

ம டிமப்:    http://www.youtube.com/UoSinternational 

டியிட்டர்:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

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