Belajar Bahasa Inggris di
Queensland nan Tropis, Australia
Peroleh keahlian bahasa yang Anda perlukan untuk meraih kesuksesan
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Cairns
Cairns mudah dijangkau dengan penerbangan langsung ke dan dari Jepang,
Hong Kong, Singapura, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, dan Guam,
dengan penerbangan musiman ke Shanghai. Terdapat berbagai penerbangan
langsung ke kota-kota populer di Australia, termasuk Sydney, Melbourne,
Brisbane, Gold Coast, Perth, Darwin, dan Townsville.
Townsville
Townsville adalah bandara regional yang sibuk dan menjadi penghubung
ke hampir semua kota di Australia dan penerbangan langsung ke Bali. Kini
kami memiliki penerbangan langsung dari Papua Nugini. Kami menganjurkan
agar mahasiswa baru menempuh salah satu penerbangan reguler selama
50 menit dari Cairns ke Townsville, karena JCU Townsville berjarak empat jam
perjalanan dari Bandara Cairns dan lebih dari 16 jam perjalanan dari Brisbane.
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Daftar sekarang
Situs web: jcu.edu.au/studyenglish
Surel: studyenglish@jcu.edu.au
Telepon: +61 7 4781 5601
Publikasi ini dimaksudkan sebagai pengantar umum dari James Cook University Study Tours. Kami sangat berhati-hati untuk
memastikan informasi yang tercantum di sini benar pada saat pencetakan. Universitas berhak untuk mengubah informasi
mana pun tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selamat Datang di James Cook University

Tentang James
Cook University

Belajar Bahasa Inggris di Queensland nan Tropis, Australia

Menduduki peringkat dalam 2 persen
universitas terbaik di dunia*, James Cook
University merupakan universitas terkemuka
di belahan tropis Australia. Terpikat
dengan keunggulan dalam pengajaran dan
penelitiannya, lebih dari 22.000 mahasiswa,
termasuk 7.500 mahasiswa internasional
dari 100 negara, menempuh ilmu untuk
meraih gelar dari JCU.

Masyarakat Cairns dan Townsville
dengan senang hati menyambut Anda.
Kedua kota ini dikelilingi oleh alam
yang indah, dengan segudang kegiatan
luar ruangan yang gratis, dan akses ke
tujuan wisata kelas dunia, termasuk
Great Barrier Reef.

Pilihlah program
bahasa Inggris yang
sesuai dengan Anda.
Belajar Bahasa Inggris di James Cook University sembari menikmati surga tropis.
Anda dihimbau untuk belajar di James Cook University jika Anda:
• Berencana untuk belajar dan meraih gelar dari universitas
• Ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda untuk memuluskan karier atau
• Ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda untuk mengembangkan diri.

10 Alasan Utama untuk belajar Bahasa Inggris di James Cook University (JCU)

Dapatkan banyak
teman baru dan
praktikkan bahasa
Inggris Anda dengan
sesama mahasiswa
dari Australia dan
dari seluruh dunia

Menjadi bagian
dari keluarga James
Cook University

Dosen kami yang
suportif akan
membantu Anda
meraih sukses

Nikmati kegiatan
dan acara seru
bersama sesama
mahasiswa

Anda dijamin lebih
percaya diri dalam
berbicara dan
memahami
bahasa Inggris

Tinggal di kampus,
di rumah inap keluarga
setempat, atau di
dekat kampus

Anda dapat belajar
menulis laporan untuk
universitas, esai, dan
membawakan presentasi

Jelajahi Australia
yang sesungguhnya
dengan mengikuti
pelesir akhir pekan

Peluang yang
berharga untuk
berinteraksi
dengan penutur
Bahasa Inggris

Nikmatilah manfaat
dari menjadi mahasiswa
James Cook University
dan optimalkan seluruh
fasilitas kampus serta
layanan mahasiswa

Gelar di sini diakreditasi oleh organisasi profesional terkemuka dan
JCU konsisten memperoleh peringkat bintang lima teratas** dalam hal
keberhasilan lulusannya mendapatkan pekerjaan. James Cook University
menawarkan pengalaman belajar praktis dan langsung, begitu juga
ukuran kelas yang kecil, demi memastikan setiap mahasiswa memperoleh
kesempatan untuk menjadi unggul.
* Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2016, dirilis oleh Shanghai Jiao Tong University
** Panduan Universitas yang Baik (2012 – 2017)

• General English
• English for Academic Purposes –
jalur Anda menuju entri langsung ke
gelar sarjana atau pascasarjana JC+
• Group Study Tour.
+ Harap diperhatikan: Surat Penawaran Universitas Anda akan menyatakan
jika Anda memerlukan tes bahasa Inggris resmi (IELTS, TOEFL, Pearson)
setelah menamatkan program English for Academic Purposes.

Program-program ini dihadirkan
oleh James Cook University
College - spesialis jalur
perguruan tinggi dalam
James Cook University.

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

Vietnam

