
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1901 ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਹਾਰਪਰ ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਰੋਪ੍ਰਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਓਹਨਾ ਦੇ 
ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਯੋਗ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 5000 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 635 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ, ਬੀਫ, ਭੇਡ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਬਾਰੇ 
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਪੜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗਹ ਹੈ.

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ £40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ 
ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਅਤੇ 
ਇਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੀ 
ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ 
ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਨੀ ਡੇਅਰੀ ਕਰੈਸਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਈਪੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਮਿਡਲੈਂਡ 
ਹੱਬ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਨਸਾਈਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਹਾਰਪਰ 
ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 97.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ *. 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ; 
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਨਾਚ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਰਗਬੀ ਗੇਮ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਸਕਵੈਸ਼ ਕੋਰਟ, 
ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਟੇਬਲ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 
ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਲਟੀ ਯਯੂਜ ਗੇਮਜ਼ ਏਰੀਆਜ 
(MUGAs) ਹਨ. ਟੈਨਿਸ, 5-ਏ-ਸਾਈਡ ਫੁਟਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ. 

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਫੁੱਟਬਾਲ, ਰਗਬੀ, ਨਿਸ਼ਨਾਬਾਜ਼ੀ, ਰੋਇੰਗ, 
ਨੈੱਟਬਾਲ, ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ , ਮੋਟਰਸਪੋਰਟਸ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਈ 
ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.  

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜ 
ਪਲੈਨਟ ਹਾਰਪਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੀ  ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 
ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ, 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਝੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਾਥ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 
ਮਾਰਕਟਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਹਾਰਪਰ ਐਡਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 
ਗਰੈਜੂਏਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ 2016 ਅਤੇ 2017 
ਵਿਚ ਬੁਰਾਵਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਆਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦ 
ਈਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਨਾਮ 2016 ਵਿਚ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਐਂਡ 
ਐਤਵਾਰਡ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ 2017 ਅਤੇ 2018 ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉੱਚ 
ਪੱਧਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਇਸ 
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ (TEF) ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲਡ 
ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.

ਹਾਰਪਰ ਐਡਮਜ਼ ਸ਼ਰੋਪਸ਼ਾਇਰ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, 
ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 
ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੇਲਰਫੋਰਡ ਹੈ 
ਜੋ ਕਿ 10 ਮੀਲ (16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਨੇਮਾਵਾਂ ਹਨ. ਸਟੈਫ਼ੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ 
ਕਸਬੇ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਮੀਲ (26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 
ਮਿੰਟ ਉਥੇ ਪਹੂੰਚਾਣ ਨੂੰ  ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਬਰਮਿੰਘਮ 40 ਮੀਲ (64 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨਚੇਸ੍ਟਰ 65 ਮੀਲ (105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਹੈ. 

ਉਸਦੀ ਰਾਇਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪੁਨੀਤਾ ਐਨੀ ਹਾਰਪਰ ਐਡਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ. ਓਹਨਾ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ 
ਪਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ
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ਹਾਰਪਰ ਐਡਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ. ਕੋਰਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ, ਜੀਵ-
ਵਿਗਿਆਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.


