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Southamptoni ülikool tervitab rahvusvahelisi tudengeid! 

 

Meist 

 

Southamptoni ülikool (esialgse nimega Hartley instituut) rajati 1862. aastal ning 

tänaseks on sellest saanud üks Suurbritannia tuntumaid ülikoole. Muuhulgas kuulub 

Southamptoni ülikool ühendusse Russell Group, mis liidab ühte Suurbritannia 20 

juhtivat teadusuuringutega tegelevat ülikooli, ning asub maailma 100 parima ülikooli 

hulgas (vastavalt mainekale edetabelile The Times Higher Education Supplement 

World University Rankings).  

 

Southamptonis elamine ja õppimine on kordumatult põnev kogemus. Moodsad 

tingimused ja toetav keskkond moodustavad isiklikuks eduks ning paljudeks 

tulevikuvõimalusteks suurepärase viljaka pinnase.  

 

Southamptoni ülikool on väga mitmekesine ja rahvusvaheline ülikool – siin õpib 

ühtekokku 22 000 tudengit, kellest 1 400 on pärit Euroopa Liidust, ning 3 400 

rahvusvahelist tudengit, kes on meile õppima tulnud rohkem kui 130 riigist 

väljaspool ELi. 

 

Asukoht 

 

Southamptoni ülikool asub Inglismaa lõunarannikul – suurepärases kohas, mis jääb 

Londoni südalinnast ja Heathrow’ lennujaamast umbes tunniajase sõidu kaugusele 

ning mis on ühtlasi ka looduskaunite kohtade vahetus läheduses. Meil on viis 

ülikoolilinnakut Southamptonis ja üks Winchesteris, kuhu on majutatud meie 

kunstitudengid.  

 

Southampton on jätkuvalt üks tähtsamaid rahvusvahelisi sadamaid ning vilgas ja elav 

linn. Lähedal asuvad turismilinnad Winchester, Salisbury ja Bournemouth ning 

kaugele ei jää ka New Forest ja maailmakuulus Stonehenge. Ülikooli bussiteenus 

(Uni-link) pakub usaldusväärset ja tihedat sidet kõigi ülikooli osade, kesklinna ning 

peamiste transpordipunktide vahel.  

 

Meie kunstitudengid elavad Inglismaa iidses pealinnas Winchesteris. Umbes 38 000 

elanikuga linn on hääletatud üheks parimaks elukohaks kogu Suurbritannias. 

 

Rahvusvaheliste tudengite toetamine 

Üle mere Suurbritanniasse õppima või teadustööd tegema tulek on suur samm. 

Rahvusvaheliste asjade kantselei ning kõik teised ülikooli osakonnad teevad tihedat 

koostööd, et aidata rahvusvahelistel tudengitel oma uue keskkonnaga võimalikult 

kiiresti harjuda ning sel moel Southamptoni ülikoolis veedetud ajast viimast võtta. 

Tagame (väljastpoolt Euroopa Liitu saabunud) rahvusvahelistele tudengitele majutuse 

ühiselamus kogu õppeperioodi vältel (eeldusel, et järgitakse vastavaid 

kasutustingimusi). Rahvusvaheliste asjade kantselei pakub iga aasta septembris 

Londoni Heathrow’ lennujaamas tasuta vastutulemise teenust ning korraldab uutele 

tudengitele rahvusvaheliste tudengite tervitusnädalat. Ühtlasi on kõigil 

rahvusvahelistel tudengitel võimalik saada tasuta konfidentsiaalset nõu, sh ülikooli 

viisarühma abi viisa- ja immigratsiooniküsimustes. 

Suurepärased võimalused spordi ja kunstiga tegelemiseks ning enam kui 200 klubi ja 

seltsi (erinevad Atleetide ühingu klubid ning näiteks mehhiklaste, jaapanlaste, 

malaisialaste, pärslaste ja eurooplaste üliõpilasseltsid) muudavad tudengite 

siinveedetud aja tõeliselt nauditavaks! 
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Lisateavet leiate meie veebilehelt ning küsimuste korral pöörduge meie 

rahvusvaheliste asjade kantselei poole.  

Veebileht: 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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