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University of Southampton byder internationale studerende velkommen! 

 

Om os 

 

University of Southampton blev grundlagt i 1862 (oprindeligt kendt som Hartley 

Institute), og er i dag et af Storbritanniens førende universiteter, medlem af den 

ansete Russell Group (20 førende forskningsuniversiteter i Storbritannien) og hører 

til blandt de 100 bedste universiteter i verden (The Times Higher Education 

Supplement World University Rankings).  

 

At bo og læse ved universitetet i Southampton er en unik og spændende oplevelse. 

Vores avancerede faciliteter og støttende miljø udgør en imponerende opskrift for 

personlig succes og rige muligheder for fremtiden.  

 

University of Southampton er et virkeligt forskelligartet og internationalt universitet 

med 22.000 studerende inklusive 1.400 fra EU og 3.400 internationale studerende 

fra mere end 130 forskellige lande uden for EU. 

 

Beliggenhed 

 

Universitetet nyder godt af en fantastisk beliggenhed ved Englands sydkyst omkring 

en time fra det centrale London og Heathrow lufthavn og i umiddelbar nærhed af 

skov og land. Vi har 5 campusser i Southampton og en i Winchester, hvor vores 

kunststuderende holder til.  

 

Southampton er en førende international havn og en pulserende og livlig by. 

Turistbyerne Winchester, Salisbury og Bournemouth ligger i nærheden ligesom New 

Forest og det verdensberømte Stonehenge. Universitetets busservice (Uni-link) sørger 

for pålidelig og regelmæssig transport i Southampton mellem alle universitetets 

beliggenheder, centrum og de vigtigste transportcentre.  

 

Vores kunststuderende har til i vores bygninger i Winchester, Englands gamle 

hovedstad. Byen er med sine omkring 38.000 indbyggere blevet udnævnt til et af de 

bedste steder at bo i Storbritannien. 

 

Støtte til internationale studerende 

Det er en stor forpligtelse at rejse til Storbritannien fra et andet land for at studere 

eller forske. Det internationale kontor og alle andre afdelinger af universitetet 

arbejder sammen om at hjælpe internationale studerende med så hurtigt som muligt 

at falde til i deres nye omgivelser, så de kan få mest muligt ud af deres ophold ved 

University of Southampton. 

Internationale studerende (fra lande uden for EU) garanteres indkvartering på vores 

kollegium for hele studieopholdet (vilkår og betingelser gøres gældende). Hvert år i 

september tilbyder det internationale kontor internationale studerende, at de gratis 

bliver mødt i London Heathrow lufthavn, og der er en international velkomstuge for 

nye studerende. Der er også gratis og fortrolig rådgivning til rådighed for alle 

internationale studerende inklusive hjælp mht. visa og immigration, som 

universitetets visagruppe står for. 

Fremragende faciliteter til sport og kunst og mere end 200 klubber og foreninger 

(atletikforbundsklubber og studenterforeninger som den mexicanske, japanske, 

malaysiske, persiske og europæiske forening) hjælper de studerende med at nyde 

deres ophold her! 
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Besøg vores website for flere oplysninger, eller kontakt det internationale kontor, 

hvis du har spørgsmål.  

Website: 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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