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Internationale studenten zijn van harte welkom bij de University of Southampton 

 

Over ons 

 

De University of Southampton is opgericht in 1862, onder de naam The Hartley Institute. 

Tegenwoordig is de University of Southampton één van de beste universiteiten van het 

Verenigd Koninkrijk, tevens lid van de prestigieuze Russell Group (de beste 20 

onderzoeksinstituten van het VK) en door de Times erkend als één van de 100 beste 

universiteiten ter wereld (in de sectie World University Rankings van de bijlage over hoger 

onderwijs).  

 

In Southampton wonen en studeren is een unieke, opwindende ervaring. Onze moderne 

voorzieningen en ondersteunende omgeving vormen een uitstekend startpunt voor 

persoonlijk succes en geweldige toekomstmogelijkheden.  

 

De University of Southampton is een interculturele, internationale universiteit met 22.000 

studenten, onder wie 1.400 studenten uit de Europese Unie en 3.400 studenten uit meer dan 

130 landen buiten de EU. 

 

Locatie 

 

De universiteit is gevestigd op een schitterende locatie aan de zuidkust van Engeland, 

slechts een uur reizen van Londen en de luchthaven Heathrow en ligt dicht bij prachtige 

natuur. We hebben vijf campussen in Southampton en één in Winchester, voor onze 

kunststudenten.  

 

Southampton zelf heeft nog altijd een belangrijke internationale haven en is een bruisende, 

levendige stad. De toeristische plaatsen Winchester, Salisbury en Bournemouth liggen 

dichtbij, net als het nationaal park New Forest en het wereldberoemde Stonehenge. De 

busdienst van de universiteit (Uni-link) biedt betrouwbare regelmatige verbindingen vanuit 

Southampton met alle locaties van de universiteit, het centrum van de stad en de 

belangrijkste verkeersknooppunten.  

 

Onze kunststudenten hebben les op de campus in Winchester, de vroegere hoofdstad van 

Engeland. Winchester, met haar 38.000 inwoners, is verkozen tot een van de beste 

woonplaatsen in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Ondersteuning voor internationale studenten 

In het Verenigd Koninkrijk gaan studeren of als onderzoeker aan de slag gaan vanuit het 

buitenland doe je niet zo maar. Onze afdeling International Office werkt samen met alle 

andere afdelingen van de universiteit om studenten uit het buitenland zo snel mogelijk aan 

hun nieuwe omgeving te laten wennen en optimaal van hun tijd aan de University of 

Southampton te laten profiteren. 

Voor studenten van buiten de Europese Unie is er gegarandeerd gedurende hun hele studie 

hier woonruimte in onze Halls of Residence (conform de algemene voorwaarden). In 

september van ieder jaar organiseert het International Office voor nieuwe studenten een 

gratis ophaaldienst (Meet and Greet) van de Londense luchthaven Heathrow en een 

internationale welkomstweek. Bovendien hebben al onze internationale studenten toegang 

tot gratis en vertrouwelijk advies, bijvoorbeeld over visa en immigratie door ons speciale 

Visa Team. 

En met onze uitstekende sport- en kunstfaciliteiten en meer dan 200 clubs en verenigingen 

(van atletiek tot studentensociëteiten, zoals de Mexicaanse, Japanse, Maleisische, Perzische 

en Europese sociëteit)  moet je wel echt je best doen om het hier niet naar je zin te hebben. 
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Lees dus voor meer informatie verder op onze website en neem als je vragen hebt a.u.b. 

contact op met de afdeling International Office.  

Website: www.southampton.ac.uk/international 

YouTube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

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

 

 

http://www.southampton.ac.uk/international
http://www.youtube.com/UoSinternational
http://twitter.com/UniSotonIntl
http://www.facebook.com/UosInternationalOffice

