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University of Southampton ønsker alle internasjonale studenter velkommen! 

 

Om oss 

 

University of Southampton ble grunnlagt i 1862 (opprinnelig kjent som Hartley 

Institute), og er i dag i toppsjiktet innen høyere utdanning i Storbritannia. 

Universitetet er medlem av den prestisjetunge Russell-gruppen (de 20 ledende 

forskningsuniversitetene i Storbritannia), og rangert som et av de 100 beste 

universitetene i verden (”Times Higher Education Supplement World University 

Rankings”).  

 

Å bo og studere ved universitetet i Southampton er en unik og spennende erfaring. 

Våre moderne fasiliteter og vårt støttende miljø skaper en fantastisk grobunn for 

personlig suksess og store fremtidsmuligheter.   

 

University of Southampton er virkelig et mangfoldig og internasjonalt universitet 

med sine 22,000 studenter, inkludert 1,400 studenter fra EU-land og 3,400 

internasjonale studenter fra mer enn 130 ulike land utenfor EU. 

 

Beliggenhet 

 

Universitetet ligger fantastisk til på sørkysten av England, omtrent en time fra det 

sentrale London og Heathrow Airport, og med den åpne landsbygda ikke langt unna. 

Vi har fem campuser i Southampton og én i Winchester, der kunststudentene våre 

holder til.  

 

Southampton er en pulserende og livlig by, med en førsteklasses internasjonal havn. 

Turistbyene Winchester, Salisbury og Bournemouth er like i nærheten, i likhet med 

New Forest og det verdensberømte Stonehenge. Universitetsbussene (Uni-link) går 

med pålitelige og hyppige avganger på rutene mellom universitetsområdene, 

sentrum, og de store transportterminalene i Southampton.  

 

Kunststudentene våre har sin base i våre fasiliteter i Winchester, Englands 

forhistoriske hovedstad. Med sine rundt 38,000 innbyggere, er byen stemt frem som 

et av Storbritannias beste steder å bo. 

 

Hjelp for internasjonale studenter 

 

Det er en betydelig forpliktelse å komme til Storbritannia fra utlandet for å studere 

eller bedrive forskning. Internasjonalt kontor og alle andre avdelinger ved 

universitetet samarbeider for å hjelpe internasjonale studenter med å finne seg til 

rette i sitt nye miljø så raskt som mulig, og bidra til at de skal få mest mulig ut av 

tiden ved University of Southampton. 

Universitetet garanterer innkvartering for internasjonale studenter (land utenfor EU) 

under hele studieoppholdet (vilkår og betingelser gjelder). Internasjonalt kontor 

tilbyr en gratis velkomst- og hentetjeneste fra flyplassen London Heathrow i 

september hvert år, og en internasjonal velkomstuke for nye studenter. Det tilbys 

også gratis og fortrolig rådgivning til alle internasjonale studenter, inkludert visa og 

immigrasjonshjelp av universitetets eget Visa team. 

 

Fremdragende fasiliteter for sport og kunst, og mer enn 200 klubber og 

studentforeninger (idrettslag og studentforeninger som bl.a. den meksikanske, 

japanske, malaysiske, persiske og europeiske) bidrar til studentenes trivsel mens de 

er her! 

 

Besøk hjemmesiden vår for mer informasjon, og kontakt gjerne Internasjonalt kontor 

hvis du har spørsmål.  
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Hjemmeside: 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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