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Univerzita v Southamptone víta medzinárodných študentov! 

 

Informácie o nás 

 

Univerzita v Southamptone bola založená v roku 1862 (pôvodne bola známa ako 

Hartleyho inštitút) a dnes je špičkovou univerzitou vo Veľkej Británii, člen prestížnej 

Russellovej skupiny (20 vedúcich výskumných univerzít vo Veľkej Británii). Táto 

univerzita patrí medzi 100 najlepších univerzít na svete (hodnotenie univerzít vo 

svete, ktoré poskytujú doplnkové vyššie vzdelanie podľa denníka The Times).  

 

Žiť a študovať v Southamptone je jedinečný, vzrušujúci zážitok. Naše najmodernejšie 

vybavenie a podporné prostredie tvoria pôsobivý návod pre osobný úspech a bohaté 

príležitosti pre budúcnosť.  

 

Univerzita v Southamptone je skutočne rozmanitá a medzinárodná univerzita s 

22.000 študentmi, vrátane 1.400 študentov z krajín Európskej únie a 3.400 

zahraničnými študentmi z viac než 130 krajín mimo Európskej únie. 

 

Poloha 

 

Univerzita sa teší z vynikajúcej polohy na južnom pobreží Anglicka, približne jednu 

hodinu cesty z centrálneho Londýna a letiska Heathrow a z ľahkého prístupu do 

otvorenej krajiny. Univerzita má päť kampusov v Southamptone a jeden vo 

Winchesteri, kde sú sústredení naši študenti umenia.  

 

Southampton zostáva popredným medzinárodným prístavom a je to energické a živé 

mesto. V blízkosti sú turistické mestá Winchester, Salisbury a Bournemouth, ako aj 

New Forrest a svetoznámy Stonehenge. Univerzitná autobusová doprava (Uni-link) v 

Southamptone ponúka spoľahlivé a časté spojenia medzi všetkými časťami univerzity, 

centrom mesta a hlavnými dopravnými uzlami.  

 

Naši študenti umenia sa sústreďujú v našich inštitúciách vo Winchesteri, starobylom 

hlavnom meste Anglicka. S jeho približne 38.000 obyvateľmi bolo vyhlásené za jedno 

z najlepších miest pre život vo Veľkej Británii. 

 

Podpora pre medzinárodných študentov 

Príchod do Veľkej Británie zo zahraničia za účelom štúdia alebo výskumu je hlavný 

záväzok. Medzinárodná kancelária a všetky ostatné oddelenia univerzity úzko 

spolupracujú, aby zahraničným študentom pomohli adaptovať sa na ich nové 

prostredie tak skoro, ako je to len možné a aby čo najefektívnejšie využili čas, ktorý 

strávia na pôde Univerzity v Southamptone. 

Ubytovanie na našich internátoch je pre zahraničných študentov (mimo Európskej 

únie) zaručené po celú dobu trvania štúdia (aplikujú sa zmluvné podmienky). 

Medzinárodná kancelária ponúka každoročne v septembri bezplatnú službu 

vyzdvihnutia na letisku Heathrow v Londýne a Medzinárodný uvítací týždeň pre 

nových študentov. Pre všetkých zahraničných študentov je k dispozícii tiež bezplatné 

a spoľahlivé poradenstvo, vrátane vízovej a imigračnej podpory, ktoré ponúka Vízový 

tím univerzity. 

Vynikajúce športové a kultúrne priestory a viac než 200 klubov a spolkov (Kluby 

atletickej únie a študentské spolky, ako napríklad mexický, japonský, malajský, 

perzský a európsky spolok) pomáhajú študentom užiť si čas strávený na univerzite! 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke. V prípade akýchkoľvek 

otázok sa obráťte na našu Medzinárodnú kanceláriu.  
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Webová stránka: 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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