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JCU, 50 yaşın altında
dünyadaki ilk 50 üniversitenin
arasında sıralamaya girmiştir

Yayım ve alıntı bakımından
dünyanın önde gelen mercan
kayalığı araştırma kuruluşu

(The Times Yüksek Öğrenim (THE)
Dünya Üniversite Sıralamaları 2016)

(Scopus Bibliyometri verileri
(Elsevier) 2010-2014)

James Cook Üniversitesi (JCU) tropikal kuşakta
Avustralya’nın önde gelen üniversitesidir.
Kampüslerimiz iki ülke geneline yayılır – ikisi
Townsville ve Cairns olmak üzere tropikal
kuzey Queensland’da ve birisi Singapur şehir
devletindedir. Öğrenci kayıt sayısı, 100’ün
üzerindeki ülkeden gelen 7.000 uluslararası
öğrenci dâhil olmak üzere 22.000’i aşmış olup,
bu sayı her geçen gün artmaktadır.
JCU’yu seçme nedenleri
• Geniş bir disiplin yelpazesinde nitelikli dersler
• ‘İş yaşamına hazır’ olmanıza yardımcı
olmak için tasarlanmış konular
• Proje ve işe yerleştirme fırsatları
• Bağlantılı öğrenim alanları
• Güçlü öğrenci destek ağları
• Huzurlu ve doğal çalışma ortamları
• Yardımsever ve bilgili personel
• Avustralya’nın büyük şehirlerine göre daha
düşük yaşam maliyeti
• Yanı başınızda harika hafta sonu tatil
noktaları
• Yanı başınızda sıcak bir iklim!

3 tropik yer
Cairns, Singapur
ve Townsville

İş hayatında başarı
için beş yıldız
(İyi Üniversiteler Kılavuzu 2016)

JCU öğrencisi olarak, tropik bir ortamda
eğitim alacaksınız. Üniversitenin benzersiz
konumu, öğrencilerin Avustralya’nın Büyük
Bariyer Resifi Deniz Parkı’nı, şehirden uzakta
geniş çayırlarını, tropik adalarını ve Dünya
Mirası listesinde yer alan yağmur ormanlarını
deneyimlemelerine olanak sağlar.
JCU’da yaşam, öğrenme, yeni insanlarla
tanışma, eğlenme, yaşam boyu kullanılacak
becerilerin geliştirilmesi, mutlu ve sağlıklı
bir yaşam sürmeden ibarettir. Uluslararası
öğrenciler, kampüste sosyal ve akademik
etkinliklerin, spor ve dinlence aktivitelerinin,
kulüp ve topluluk üyeliklerinin ve seyahat
fırsatlarının tadını çıkarırlar.
JCU, diploma ve İngilizce dil eğitimi gibi
JCU’da lisans eğitimine imkân tanıyan hazırlık
kursları dâhil olmak üzere lisans, lisansüstü
(ödev ve araştırma) ve kısa süreli olarak
heyecan verici ve kariyer odaklı dersler için
kapsamlı bir seçki sunar.

Tropikal kampüslerimiz
Singapur

JCU’nun programlarını öğrenmek için,
şu adresi ziyaret edin: jcu.edu.au/courses
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