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University of Southampton hälsar alla internationella studenter välkomna! 

 

Om oss 

 

University of Southampton grundades 1862 (det var ursprungligen känt som Hartley 

Institute) och är i dag ett av Storbritanniens ledande universitet, medlem av den 

prestigefyllda Russell Group (ett samarbete mellan de 20 ledande 

forskningsuniversiteten i Storbritannien) och rankat som ett av världens 100 bästa 

universitet (The Times Higher Education Supplement World University Rankings).  

 

Att bo och studera i Southampton är en unik och spännande upplevelse. Våra 

toppmoderna anläggningar och vår stöttande miljö bäddar för personlig framgång 

och goda möjligheter i framtiden.  

 

University of Southampton är ett ytterst mångfaldigt och internationellt universitet 

med 22 000 studenter. Av dessa är 1 400 studenter från EU-länder och 3 400 är 

internationella studenter från över 130 olika länder utanför EU. 

 

Geografisk belägenhet 

 

Universitetet har ett utomordentligt läge på Englands sydkust, cirka en timme från 

centrala London och Heathrow-flygplatsen samt nära natur och mark. Vi har fem 

campus i Southampton och ett i Winchester, där våra konststuderande håller till.  

 

Southampton har länge varit en betydande internationell hamn och är en pulserande 

och livlig stad. Det är nära till turiststäderna Winchester, Salisbury och Bournemouth, 

liksom till nationalparken New Forest och det världsberömda Stonehenge. 

Universitetets busservice (Uni-link) erbjuder pålitlig och regelbunden transport i 

Southampton mellan alla universitetsbyggnader, centrum och de huvudsakliga 

transportknutpunkterna.  

 

Våra konststuderande är baserade i Winchester, Englands gamla huvudstad. 

Winchester har omkring 38 000 invånare och har röstats fram till en av de bästa 

platserna att bo på i Storbritannien. 

 

Stöd till internationella studenter 

Att komma till Storbritannien från ett annat land för att studera eller forska är ett 

stort åtagande. Det internationella kontoret (International Office) och de andra 

avdelningarna inom universitetet samarbetar för att hjälpa internationella studenter 

att snabbt finna sig till rätta i sin nya miljö och få ut så mycket som möjligt av sin tid 

vid University of Southampton. 

Internationella studenter (från länder utanför EU) är garanterade inkvartering på våra 

studenthem under hela sin studietid (vissa villkor och bestämmelser gäller). Det 

internationella kontoret erbjuder en gratis hämtningsservice (”Meet and Greet”) från 

London Heathrow-flygplatsen i september varje år, och det anordnas även en 

internationell välkomstvecka för nya studenter. Vi erbjuder också kostnadsfri och 

konfidentiell rådgivning för alla internationella studenter, bland annat hjälp med 

visum och immigration genom universitetets visumgrupp. 

Utmärkta faciliteter för sport och konstnärliga aktiviteter, samt fler än 200 klubbar 

och föreningar (t.ex. friidrottsklubbar och studentföreningar som den mexikanska, 

japanska, malaysiska, persiska och europeiska), hjälper studenterna att ha roligt 

under sin tid här! 
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Mer information hittar du på vår webbplats. Du kan även kontakta det internationella 

kontoret om du har några frågor.  

Webbplats: 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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