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A Universidade de Southampton dá as boas vindas a estudantes internacionais! 

 

Sobre nós 

 

A Universidade de Southampton foi fundada em 1862 (originalmente conhecida como 

Hartley Institute) e é hoje uma das principais universidades do Reino Unido, membro 

do prestigiado Russell Group (20 principais universidades de investigação no Reino 

Unido) e classificada entre as melhores 100 universidades do Mundo (Classificação de 

Universidades Mundiais do Suplemento de Educação Superior da Times).  

 

Viver e aprender em Southampton é uma experiência única e excitante. As instalações 

modernas e ambiente acolhedor criam uma receita impressionante para o sucesso 

pessoal e grandes oportunidades para o futuro.  

 

A Universidade de Southampton é uma universidade verdadeiramente diversificada e 

internacional, com 22.000 estudantes, incluindo 1.400 estudantes da União Europeia e 

3.400 estudantes internacionais de mais de 130 países fora da UE. 

 

Localização 

 

A Universidade desfruta de uma excepcional localização na costa sul de Inglaterra, a 

cerca de uma hora do centro de Londres e do Aeroporto de Heathrow e a fácil alcance 

da vasta área rural. Temos cinco Campus em Southampton e um em Winchester, onde 

se localizam os nossos alunos de arte.  

 

Southampton permanece um porto internacional de excelência e é uma cidade vibrante 

e animada. As cidades turísticas de Winchester, Salisbury e Bournemouth estão 

próximas, bem como New Forest e o mundialmente famoso Stonehenge. O serviço de 

autocarros da Universidade (Uni-link) oferece ligações frequentes e fiáveis em 

Southampton entre todos os locais da Universidade, centro da cidade e principais 

centros de transporte.  

 

Os nossos estudantes de arte encontram-se nas nossas instalações de Winchester, a 

antiga capital de Inglaterra. Com cerca de 38.000 habitantes, foi votada como sendo 

um dos melhores locais para viver no Reino Unido. 

 

Apoio a estudantes internacionais 

Vir do estrangeiro para o Reino Unido para estudar ou fazer investigação é um grande 

compromisso. O Departamento Internacional e todos os outros departamentos na 

Universidade colaboram para ajudar os estudantes internacionais a adaptarem-se ao 

seu novo ambiente o mais rapidamente possível e a tirarem o melhor partido da sua 

estadia na Universidade de Southampton. 

As acomodações nas nossas Residências são garantidas para estudantes internacionais 

(fora da União Europeia) na duração completa dos seus estudos (aplicam-se termos e 

condições). O Departamento Internacional oferece um serviço de acolhimento no 

aeroporto de Heathrow em Londres todos os anos em Setembro e uma semana 

internacional de boas-vindas para novos estudantes. Também é disponibilizado um 

serviço de aconselhamento gratuito e confidencial a todos os estudantes 

internacionais, incluindo apoio de vistos e imigração oferecido pelo Departamento de 

Vistos da Universidade. 

Excelentes instalações desportivas e de arte e mais de 200 clubes e sociedades (clubes 

de uniões atléticas e sociedades de estudantes como a sociedade mexicana, japonesa, 

malaia, persa e europeia) ajudam os estudantes a desfrutar o seu tempo aqui! 
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Para mais informações, consulte o nosso website e contacte o Departamento 

Internacional se tiver alguma questão.  

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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