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Belajar Bahasa Inggris di
Queensland, Australia
Peroleh keahlian bahasa yang Anda perlukan untuk meraih kesuksesan

"Semua orang di JCU memberi
dukungan apa pun yang Anda perlukan.
Tidak ada satu pun masalah."
Andrey Zakiev (foto tengah)
Russia

(Andrey berhasil menyelesaikan studi Bahasa Inggris
dan saat ini mengambil program Pascasarjana
di bidang Development Practice/Praktisi
Pengembangan di JCU)
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Program Bahasa Inggris JCU
Dirancang untuk keberhasilan studi dan karier Anda
Mahasiswa dari seluruh dunia memilih untuk belajar
Bahasa Inggris di James Cook University (JCU) di Cairns
dan Townsville.
Program Bahasa Inggris JCU akan membawa Anda lebih
dari sekadar mempelajari dasar-dasarnya. Anda akan
mendapatkan waktu dan dukungan yang diperlukan
untuk mengembangkan level pengetahuan yang lebih
mendalam. Ini akan memberikan Anda kemampuan
Bahasa Inggris yang Anda perlukan dalam studi dan
karier Anda.
Program kami dirancang khusus untuk Anda jika:
• Anda ditawari posisi di sebuah universitas, namun
memerlukan nilai masuk bahasa Inggris
• Anda mencari cara untuk meningkatkan kemampuan
Bahasa Inggris Anda untuk memperbaiki jenjang karier.

Para pengajar kami menginginkan Anda berhasil dan
akan mendukung Anda untuk mendapatkan kemampuan
Bahasa Inggris yang diperlukan agar Anda percaya diri
dengan studi dan karier Anda.
Di Pusat Bahasa Inggris JCU (JCU English Language
Centre), kami sangat memahami para siswa jauh lebih
baik daripada keluarga mereka, sehingga kami
mencoba untuk membuat siswa kami merasa menjadi
bagian keluarga JCU.
Anda dapat turut serta dalam beragam aktivitas sosial
di Universitas, dan bertemu dengan mahasiswa dari
universitas lain serta dapat melatih kemampuan
Bahasa Inggris Anda.

Di mana Anda akan belajar?

Ikhtisar Perkuliahan

Cairns dan Townsville adalah dua kota yang terletak di
bagian tropis di utara Queensland, Australia, di dekat
Great Barrier Reef dan hutan hujan purba. Anda dapat
menjelajahi keajaban alam nan spektakuler selama
Anda belajar di JCU.

Anda Akan belajar membaca, mengungkapkan pemikiran
kritis, berbicara dan mendengarkan secara lebih
percaya diri, menulis laporan dan esai, juga memberikan
presentasi, semuanya dalam Bahasa Inggris.

Level masuk Anda akan ditentukan oleh kemampuan
Bahasa Inggris Anda saat ini dan baik tingkatan yang
Apabila mempelajari Bahasa Inggris di kampus JCU
Cairns atau Townsville, Anda akan dikelilingi lingkungan ingin Anda masuki atau level Bahasa Inggris yang
yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Anda perlukan untuk memperbaiki karier Anda.
Sebagai mahasiswa JCU, Anda akan memiliki akses ke Para pengajar dan staf pendukung kami berdedikasi
untuk kesuksesan Anda. Ukuran kelas kecil berarti Anda
seluruh layanan yang ditawarkan di Universitas,
termasuk: kafe, perpustakaan, pusat kebugaran, acara akan memperoleh perhatian yang Anda perlukan (ukuran
kelas maksimum - 18 mahasiswa dengan satu pengajar).
dan kegiatan mahasiswa, kuliah umum, layanan
akomodasi, dan lebih banyak lagi.
Untuk informasi lebih lanjut, termasuk tanggal dan
biaya sekolah, silakan kunjungi jcu.edu.au/studyenglish

"Kami belajar dalam grup kecil dan
memiliki banyak waktu untuk bertemu
secara langsung dengan pangajar kami.
Beliau memacu saya untuk bekerja
keras dan mendorong saya untuk
menjadi lebih baik lagi."
Wang Zhuangzhuang (Adam)

Tiongkok

"Sebelum datang ke sini saya
sangat pemalu (dan pendiam)
saat berbicara dengan orang lain,
namun sekarang saya percaya
diri bahwa Bahasa Inggris saya
cukup bagus untuk berkomunikasi.
JCU adalah universitas yang
bagus dan begitu memperhatikan
para mahasiswanya."
Pham Thi Tra My (Jenny),

Vietnam

Detail Perkuliahan
English for Academic Purposes
(Bahasa Inggris untuk Tujuan
Akademis/EAP)

Skor Masuk

Skor Keluar
(setara dengan)

Persyaratan
Kelulusan*

Durasi Program
(2016)

EAP Level 3 extended

IELTS 5.0
atau skor tes setara

IELTS 6.0

60%

21 minggu

EAP Level 3

IELTS 5.5
atau skor tes setara

IELTS 6.0

60%

14 minggu

EAP Level 4

IELTS 6.0
atau skor tes setara

IELTS 6.5

60%

14 minggu

EAP Level 4 extended

IELTS 6.0
atau skor tes setara

IELTS 7.0

60%

21 minggu

Durasi studi dapat mencapai 12 bulan tergantung pada jumlah level yang harus Anda selesaikan. Setelah berhasil menyelesaikan satu level, Anda akan dapat mendaftar ke level berikutnya atau langsung ke
Universitas Anda. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk tanggal dan biaya sekolah, silakan kunjungi jcu.edu.au/studyenglish
* Skor 55% di EAP Level 3 memenuhi persyaratan masuk bahasa ke Diploma atau Pendidikan Lebih Tinggi; skor 60% memenuhi persyaratan masuk bahasa ke Level 4/Level 4 Extended dan program Band 1 JCU.
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