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JCU berada di peringkat 50
universitas terbaik di dunia yang
berusia di bawah 50 tahun
(Peringkat Universitas Dunia The Times
Higher Education (THE) 2016)

James Cook University (JCU) adalah
universitas terkemuka Australia untuk
wilayah tropis. Kampus kami berada di dua
negara – dua kampus terletak di Townsville
dan Cairns, kota-kota tropis di sebelah utara
negara bagian Queensland, dan satu kampus
di Singapura. Mahasiswa yang terdaftar lebih
dari 22.000 orang dan jumlahnya terus
berkembang, termasuk lebih dari 7.000
mahasiswa international dari 100 negara.
Alasan untuk memilih JCU
• Kuliah yang berkualitas dalam berbagai
disiplin ilmu
• Mata kuliah yang dirancang untuk
membuat Anda ‘siap kerja’
• Peluang untuk mendapatkan proyek dan
penempatan magang kerja
• Lingkungan pembelajaran yang saling
terhubung
• Jaringan dukungan mahasiswa yang kuat
• Lingkungan belajar yang tenang dan alami
• Staf yang membantu dan berpengetahuan
• Biaya hidup yang lebih rendah daripada di
kota-kota besar Australia
• Tempat tujuan liburan akhir pekan yang
luar biasa
• Iklim yang hangat di depan pintu Anda!

Lembaga penelitian terumbu
karang terkemuka di dunia yang
mendapatkan banyak publikasi
dan tanda penghargaan

3 lokasi tropis di
Cairns, Singapura,
Townsville

Lima bintang untuk
kesuksesan pekerjaan
(Panduan Universitas yang Baik 2016)

(Data Bibliometrik Scopus (Elsevier)
2010-2014)

Sebagai mahasiswa JCU, Anda akan belajar
di lingkungan tropis. Lokasi unik universitas
ini memungkinkan mahasiswa untuk
mengunjungi Taman Laut Great Barrier Reef,
padang rumput di pedalaman, pulau-pulau
tropis dan hutan hujan yang terdaftar sebagai
Warisan Dunia.
Kehidupan di JCU berkisar antara kegiatan
belajar, bertemu teman baru, bersenangsenang, mengembangkan keterampilan untuk
membantu kehidupan Anda, serta hidup
bahagia dan sehat. Mahasiswa internasional
menikmati berbagai acara social dan
akademik di kampus, kegiatan olahraga dan
rekreasi, keanggotaan klub dan masyarakat
serta peluang untuk berwisata.
JCU menawarkan rangkaian program
pendidikan komprehensif yang menarik
dan relevan dengan karir di tingkat sarjana,
pascasarjana (kuliah dan penelitian), dan
jangka pendek, termasuk jalur ke program
pendidikan JCU seperti program diploma
dan pelajaran Bahasa Inggris.

Kampus tropis kami
Singapura

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang
perkuliahan JCU, kunjungi:
jcu.edu.au/courses
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