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Uniwersytet Southampton zaprasza studentów zagranicznych 

 

Informacje o nas 

 

Uniwersytet Southampton (pierwotna nazwa Instytut Hartleya) powstał w 1862 roku, a dziś 
należy do najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, jest członkiem prestiżowej Grupy 
Russella (20 przodujących w dziedzinie badań uniwersytetów brytyjskich) i zajmuje miejsce w 

pierwszej setce najlepszych uniwersytetów na świecie (według rankingu uniwersytetów 

przedstawionego w dodatku edukacyjnym dziennika The Times).  

 

Życie i nauka w Southhampton to jedyne w swoim rodzaju, ekscytujące doświadczenie. 
Nasze nowoczesne obiekty i pomocne otoczenie tworzą imponującą receptę na osiągnięcie 
sukcesu osobistego i bogatych możliwości w przyszłości.  

 

Uniwersytet of Southampton ma prawdziwie zróżnicowany i międzynarodowy charakter. 
Spośród 22 000 studentów, 1 400 pochodzi z Unii Europejskiej, a 3 400 – ze 130 krajów 
spoza UE. 

 

Lokalizacja 

 

Uniwersytet dysponuje doskonałą lokalizacją na południowym wybrzeżu Anglii, około godzinę 
jazdy od Londynu i lotniska Heathrow, a jednocześnie w niewielkiej odległości od terenów 
wiejskich. Mamy pięć kampusów w Southampton i jeden w Winchester, gdzie mieści się 
wydział sztuk pięknych.  

 

Southampton zachowało status ważnego portu międzynarodowego i jest miastem pełnym 

życia i energii. W pobliżu znajdują się popularne atrakcje turystyczne - miasta Winchester, 

Salisbury i Bournemouth oraz las New Forest i znane na całym świecie Stonehenge. 

Uniwersytecka sieć autobusowa (Uni-link) zapewnia niezawodne i częste połączenia 
pomiędzy poszczególnymi obiektami uniwersytetu w Southampton, centrum miasta oraz 
głównymi węzłami transportowymi.  

 

Wydział sztuk pięknych mieści się w naszym obiekcie w Winchester, dawnej stolicy Anglii. To 
38-tysięczne miasto zostało uznane za jedno z najlepszych miejsc do życia w Wielkiej 
Brytanii. 

 

Wsparcie dla studentów zagranicznych 

Przyjazd do Wielkiej Brytanii na studia lub w celu prowadzenia badań naukowych to poważne 
przedsięwzięcie. Biuro ds. Studentów Zagranicznych współpracuje ze wszystkimi wydziałami 
Uniwersytetu, by pomóc studentom zagranicznym w jak najszybszej aklimatyzacji w nowym 
otoczeniu i maksymalnym wykorzystaniu czasu spędzonego na Uniwersytecie Southampton. 

Studenci zagraniczni (spoza Unii Europejskiej) mają zagwarantowane zakwaterowanie 
w naszych akademikach przez cały okres trwania studiów (zgodnie z obowiązującym 
regulaminem). Biuro ds. Studentów Zagranicznych oferuje możliwość skorzystania we 
wrześniu każdego roku z bezpłatnej usługi odbioru z lotniska Heathrow. Dla nowych 
studentów organizowany jest także Tydzień Powitalny dla Studentów Zagranicznych Wszyscy 
studenci zagraniczni mogą również skorzystać z oferowanych przez Uniwersytecki Zespół ds. 
Wiz bezpłatnych i poufnych porad w sprawach wizowych oraz imigracyjnych. 

W przyjemnym spędzaniu czasu pomagają studentom doskonałe obiekty sportowe i 
artystyczne oraz ponad 200 klubów i stowarzyszeń (kluby Athletic Union oraz stowarzyszenia 
studenckie – m.in. meksykańskie, japońskie, malezyjskie, perskie i europejskie). 

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Odpowiedzi na 
wszelkie pytania udziela Biuro ds. Studentów Zagranicznych.  
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Internet: 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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