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Univerza v Southamptonu pozdravlja mednarodne študente! 

 

O nas 

 

Univerza v Southamptonu je bila ustanovljena leta 1862 (prvotno imenovana Hartley 

Institute). Danes je ena najboljših univerz v Združenem kraljestvu, članica ugledne 

skupine Russell Group (20 vodilnih raziskovalnih univerz v Združenem kraljestvu) in 

je na seznamu 100 najboljših univerz na svetu (The Times Higher Education 

Supplement World University Rankings). 

 

Življenje in učenje na univerzi v Southamptonu je edinstvena in vznemirljiva izkušnja. 

Naši najsodobnejše opremljeni prostori in prijazno okolje sta odličen recept za 

oseben uspeh in številne priložnosti za prihodnost. 

 

Univerza v Southamptonu je resnično raznolika in mednarodna univerza z 22.000 

študenti, vključno s 1.400 študenti iz Evropske unije in 3.400 mednarodnimi študenti 

iz 130 različnih držav zunaj EU. 

 

Lokacija 

 

Univerza se nahaja na odlični lokaciji na južni angleški obali, približno eno uro od 

središča Londona in letališča Heathrow ter le korak stran od neokrnjenega podeželja. 

Pet kampusov je v Southamptonu in en v Winchesterju, kjer so nastanjeni študentje 

umetnosti. 

 

Southampton je še vedno glavno mednarodno pristanišče ter vznemirljivo in živahno 

mesto. V bližini so turistična mesta Winchester, Salisbury, Bournemouth, New Forest 

in svetovno znani Stonehenge. Zanesljive in pogoste povezave med vsemi lokacijami 

univerze v Southamptonu, mestnim jedrom in glavnimi transportnimi središči 

zagotavljajo univerzitetne avtobusne storitve (Uni-link). 

 

Študenti umetnosti so nastanjeni v prostorih univerze v Winchesterju, ki je 

starodavna prestolnica Anglije. Ima približno 38.000 prebivalcev in je bil izbran za 

enega najprivlačnejših krajev za življenje v Združenem kraljestvu. 

 

Podpora mednarodnim študentom 

Odločitev za študij ali raziskovanje v Združenem kraljestvu je za mednarodne 

študente velika obveza. Mednarodna pisarna in vsi drugi oddelki univerze skupaj 

pomagajo mednarodnim študentom, da se čim prej vključijo v novo okolje in čim 

bolje izkoristijo čas, ki ga preživijo na univerzi v Southamptonu. 

Mednarodnim študentom (ki ne prihajajo iz EU) nudimo namestitev v naših 

študentskih domovih za celotni čas njihovega študija (pod posebnimi pogoji). 

Mednarodna pisarna vsako leto septembra pripravi za nove študente brezplačen 

sprejem na londonskem letališču Heathrow in mednarodni spoznavni teden. Vsem 

mednarodnim študentom je na voljo tudi brezplačna in zaupna svetovalna pomoč, 

vključno s pomočjo pri urejanju vizuma in priselitvi, ki jo nudi univerzitetna služba za 

urejanje vizumov. 

Za prijetno preživljanje časa skrbijo odlični športni in umetnostni prostori ter več kot 

200 klubov in združenj (atletski klubi in študentska združenja, kot so mehiško, 

japonsko, malezijsko, perzijsko in evropsko združenje). 

Za podrobnosti si oglejte našo spletno mesto, morebitna vprašanja pa naslovite na 

mednarodno pisarno. 
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Spletno mesto: 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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