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Το Πανεπιζηήμιο ηοσ Southampton καλωζορίζει ηοσς διεθνείς θοιηηηές! 
 
Σρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην 
 
Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Southampton ηδξχζεθε ην 1862 (αξρηθά ήηαλ γλσζηφ σο Hartley 
Institute) θαη ζήκεξα είλαη θνξπθαίν παλεπηζηήκην ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κέινο ηνπ 
Russell Group (έλσζε αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζηελ νπνία κεηέρνπλ 20 θνξπθαία εξεπλεηηθά 
παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ), θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 100 θαιχηεξα 
παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ (ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ 
παλεπηζηεκίσλ ηνπ The Times Higher Education Supplement ). 
 
Τν λα δεη θαλείο θαη λα ζπνπδάδεη ζην Southampton είλαη κηα κνλαδηθή, ζπλαξπαζηηθή 
εκπεηξία. Οη άξηηεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εγθαηαζηάζεηο καο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ επλνεί 
ηε κάζεζε ζπλζέηνπλ κηα εληππσζηαθή ζπληαγή πξνζσπηθήο επηηπρίαο θαη δεκηνπξγνχλ 
πιεζψξα επθαηξηψλ γηα ην κέιινλ.  
 
Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Southampton είλαη έλα πξαγκαηηθά πνιπζπιιεθηηθφ θαη δηεζλέο 
παλεπηζηήκην ζην νπνίν ζπνπδάδνπλ 22.000 θνηηεηέο, 1.400 απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινη 3.400 απφ 130 δηαθνξεηηθέο ρψξεο εθηφο ΔΔ. 
 
Τνπνζεζία 
 
Τν Παλεπηζηήκην βξίζθεηαη ζε ζηξαηεγηθή ηνπνζεζία ζηε λφηηα αθηή ηεο Αγγιίαο, θαζψο 
απέρεη πεξίπνπ κία ψξα απφ ην θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ θαη ην αεξνδξφκην Heathrow θαη 
πεξηβάιιεηαη απφ παλέκνξθα εμνρηθά ηνπία ζε απφζηαζε αλαπλνήο. Γηαζέηνπκε πέληε 
campus ζην Southampton θαη έλα ζην Winchester, γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ θαιψλ 
ηερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  
 
Τν Southampton ήηαλ θαη παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ δηεζλέο ιηκάλη θαη κηα δσληαλή πφιε κε 
έληνλν παικφ. Σε θνληηλή απφζηαζε βξίζθνληαη νη κηθξέο ηνπξηζηηθέο πφιεηο ηνπ Winchester, 
ηνπ Salisbury θαη ηνπ Bournemouth, φπσο θαη ην New Forest θαη ην παγθνζκίσο γλσζηφ 
Stonehenge. Η ππεξεζία ιεσθνξείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Uni-link) ζπλδέεη κε αθξηβή θαη 
ηαθηηθά δξνκνιφγηα ηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέζα ζηελ πφιε ηνπ 
Southampton, ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηνπο θχξηνπο κεηαθνξηθνχο θφκβνπο.  
 
Οη θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ θαιψλ ηερλψλ θνηηνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο ζην Winchester, ηελ 
αξραία πξσηεχνπζα ηεο Αγγιίαο. Με 38.000 θαηνίθνπο, έρεη ςεθηζηεί σο έλα απφ ηα 
θαιχηεξα κέξε γηα λα δεη θαλείο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 
 
Βνήζεηα γηα ηνπο δηεζλείο θνηηεηέο 

Τν λα αθήζεη θαλείο ηε ρψξα ηνπ γηα λα έξζεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην γηα λα ζπνπδάζεη ή λα 
πξαγκαηνπνηήζεη εξεπλεηηθφ έξγν είλαη έλα ζεκαληηθφ εγρείξεκα. Τν International Office – ε 
εηδηθή ππεξεζία γηα ηνπο δηεζλείο θνηηεηέο – θαη φια ηα άιια ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ζπλεξγάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δηεζλείο θνηηεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ηνπο 
πεξηβάιινλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ην ρξφλν παξακνλήο 
ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Southampton. 

Η ζηέγαζε ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο καο είλαη εγγπεκέλε γηα ηνπο δηεζλείο (εθηφο ΔΔ) θνηηεηέο 
καο γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο (εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλνη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο). Κάζε Σεπηέκβξην, ην International Office πξνζθέξεη δσξεάλ ππεξεζία 
ππνδνρήο (Meet and Greet) ζην αεξνδξφκην Heathrow ηνπ Λνλδίλνπ θαη δηνξγαλψλεη εηδηθή 
εβδνκάδα (International Welcome Week) γηα ην θαισζφξηζκα ησλ λέσλ δηεζλψλ θνηηεηψλ. 
Δπίζεο παξέρεηαη δσξεάλ θαη εκπηζηεπηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο 
δηεζλείο θνηηεηέο, φπσο ε ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζεσξήζεσλ (βίδα) θαη κεηαλάζηεπζεο πνπ 
πξνζθέξεη εηδηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Visa Team). 
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Οη άξηηεο εγθαηαζηάζεηο αζιεηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη πάλσ απφ 200 
ελψζεηο θαη ζχιινγνη (αζιεηηθέο ελψζεηο θαη θνηηεηηθνί ζχιινγνη, φπσο νη ζχιινγνη ησλ 
θνηηεηψλ απφ ην Μεμηθφ, ηελ Ιαπσλία, ηε Μαιαηζία, ην Ιξάλ θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο) 
βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο λα απνιαχζνπλ ηε δηακνλή ηνπο! 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηεγεζείηε ζηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν θαη, εάλ έρεηε εξσηήζεηο 
ή απνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην International Office.  

Γηθηπαθφο ηφπνο: 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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