
 

Last updated on 20/08/2010 

 

Trường Đại học Southampton chào mừng các sinh viên quốc tế 
 
Giới thiệu về trường 
 
Đại học Southampton được thành lập năm 1862 (lúc đầu có tên là Học viện Hartley) và hiện 
nay là một trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, thành viên của Nhóm Russell đầy 
uy tín (20 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Vương quốc Anh) và nằm trong 100 
trường đại học hàng đầu trên thế giới (theo xếp hạng của The Times Higher Education 
Supplement World University Rankings).  

 
Sống và học tập ở Southampton là một trải nghiệm thú vị có một không hai. Cơ sở vật chất 
hiện đại và môi trường tạo ra các phương pháp ấn tượng để đạt được sự thành công cá 
nhân và những cơ hội phong phú trong tương lai.  
 
Đại học Southampton là một trường đại học quốc tế thực sự đa dạng với 22.000 sinh viên, 
bao gồm1.400 sinh viên từ EU và 3.400 sinh viên quốc tế từ hơn 130 nước ngoài EU. 
 
Địa Điểm 

 
Trường Đại học này có một vị trí nổi trội ở bờ biển phía nam nước Anh, cách trung tâm 
London và Sân bay Heathrow khoảng một giờ đồng hồ, và giao thông tiện lợi tới các vùng 
nông thôn. Chúng tôi có 5 khuôn viên đại học ở Southampton và 1 ở Winchester, nơi các 
sinh viên mỹ thuật của chúng tôi sinh sống.  
 
Southampton vẫn là một cảng quốc tế hàng đầu và là một thành phố náo nhiệt và sống động. 
Các thành phố du lịch Winchester, Salisbury và Bournemouth đều ở gần, giống như New 
Forest và Stonehenge nổi tiếng thế giới. Dịch vụ xe bus của trường Đại học (Uni-link) cung 
cấp các tuyến xe tin cậy và thường xuyên ở Southampton giữa các địa điểm của trường, 
trung tâm thành phố, và các đầu mối giao thông chính.   
 
Các sinh viên sinh sống trong các cơ sở của chúng tôi ở Winchester, thành phố cổ của Anh. 
Với 38.000 cư dân, nó đã được bầu chọn là một trong những nơi tốt nhất để sống ở UK.  
 
Hỗ trợ sinh viên quốc tế  

Đến UK từ nước ngoài để học tập và nghiên cứu là một sự quyết tâm lớn. Văn phòng Quốc 
tế và tất cả các phòng ban khác trong trường phối hợp giúp đỡ các sinh viên quốc tế thích 
nghi với môi trường mới một cách sớm nhất để tận dụng thời gian của họ một cách tốt nhất ở 
Đại học Southampton. 

Sinh sống ở khu Halls of Residence được đảm bảo cho các sinh viên quốc tế (ngoài EU) 
trong suốt thời gian học tập (các điều khoản và điều kiện áp dụng). Văn phòng quốc tế cung 
cấp dịch vụ Meet and Greet miễn phí từ sân bay London Heathrow vào tháng 9 hàng năm và 
International Welcome Week (tuần chào đón sinh viên quốc tế) cho sinh viên mới. Cũng có 
dịch vụ tư vấn tin cậy và miễn phí cho tất cả các sinh viên quốc tế, bao gồm hỗ trợ về thị thực 
và nhập cảnh từ Nhóm Thị thực của trường. 

Các cơ sở thể thao và nghệ thuật, và hơn 200 câu lạc bộ và hội (Các câu lac bộ Điền kinh và 
các hội sinh viên như Mê hi cô, Nhật Bản, Ma lai xi a, Ba Tư và các hội châu Âu) giúp sinh 
viên tận hương thời gian của mình ở đây! 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem website của chúng tôi và liên hệ với Văn phòng Quốc tế 
nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì.  
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Website: 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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