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Universitatea din Southampton urează bun-venit studenţilor internaţionali! 

 

Despre noi 

 

Universitatea din Southampton a fost fondată în 1862 (purtând iniţial numele de 

Hartley Institute), fiind în prezent o universitate britanică de prim rang, membră a 

prestigiosului Grup Russell (20 de universităţi de vârf în domeniul cercetării din Marea 

Britanie), şi s-a clasat printre primele 100 de universităţi din lume (Topul celor mai bune 

universităţi din lume al suplimentului pentru învăţământ superior al publicaţiei The 

Times).  

 

Să trăieşti şi să înveţi în Southampton reprezintă o experienţă unică şi fascinantă. 

Facilităţile noastre ultramoderne şi mediul prietenos creează o reţetă impresionantă pentru 

succesul personal şi abundenţa oportunităţilor de viitor.  

 

Universitatea din Southampton este o universitate cu adevărat diversă şi internaţională 

cu 22.000 de studenţi, incluzând 1400 de studenţi din Uniunea Europeană şi 3400 de 

studenţi internaţionali din peste 130 de ţări diferite din afara UE. 

 

Amplasare 

 

Universitatea se bucură de o amplasare extraordinară pe coasta de sud a Angliei, la 

aproximativ o oră de centrul Londrei şi de Aeroportul Heathrow şi în imediata apropiere a 

meleagurilor nemărginite de ţară. Avem cinci campusuri în Southampton şi unul în 

Winchester, unde se află studenţii noştri de la facultatea de arte.  

 

Southampton rămâne un port internaţional de prim rang, fiind un oraş energic şi plin de viaţă. 

Oraşele turistice Winchester, Salisbury şi Bournemouth se află în apropiere, la fel şi New 

Forest şi renumitul Stonehenge. Serviciul de autobuze al universităţii (Uni-link) asigură 

legături sigure şi frecvente în Southampton între toate locaţiile universităţii, centrul 

oraşului şi principalele noduri de transport.  

 

Studenţii noştri de la facultatea de arte locuiesc în centrele noastre din Winchester, vechea 

capitală a Angliei. Cu aproximativ 38.000 de locuitori, acest oraş a fost votat drept unul 

din cele mai bune locuri în care să trăieşti din Marea Britanie. 

 

Sprijin pentru studenţii internaţionali 

Să vii în Marea Britanie de peste mări şi ţări pentru studii sau cercetare reprezintă un 

angajament major. Biroul internaţional şi toate celelalte departamente ale universităţii 
colaborează pentru a ajuta studenţii internaţionali să se adapteze cât mai repede la noul lor 

mediu şi să profite la maxim de timpul petrecut în cadrul Universităţii din Southampton. 

Cazarea în căminele noastre este garantată pentru studenţii internaţionali (din afara Uniunii 

Europene) pe întreaga durată a studiilor (sub rezerva termenilor şi condiţiilor aplicabile). 

Biroul internaţional oferă un serviciu gratuit de întâmpinare şi ghidare la aeroportul 

Heathrow din Londra în luna septembrie în fiecare an, precum şi o Săptămână 

internaţională de bun-venit pentru noii studenţi. De asemenea, există un serviciu gratuit şi 

confidenţial la dispoziţia tuturor studenţilor internaţionali, care include sprijin pentru 

obţinerea vizei şi de imigraţie oferit de Echipa pentru vize a universităţii. 

Excelentele centre sportive şi artistice şi cele peste 200 de cluburi şi societăţi (cluburi 

Athletic Union – Uniunea atletică şi societăţi studenţeşti precum societatea mexicană, 

japoneză, malaieziană, persană şi europeană) ajută studenţii să se bucure de timpul 
petrecut aici! 
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web şi să contactaţi Biroul 
internaţional în cazul în care aveţi întrebări.  

Site web: 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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