Đại học James Cook
Tốp

2%
Thứ hạng toàn
cầu của JCU

JCU nằm trong tốp 50 trường
đại học hàng đầu thế giới
có tuổi đời dưới 50

(Theo ARWU 2015)

(Bảng Xếp hạng Các Trường Đại
học Thế giới Năm 2016 của
Times Higher Education (THE))

Đại học James Cook (JCU) là trường đại học hàng
đầu của Úc trong Khu vực Nhiệt đới. Trường chúng
tôi có phân viện ở hai quốc gia - với hai phân viện
ở các thành phố nhiệt đới phía bắc tiểu bang
Queensland là Townsville và Cairns, và một
ở thành phố-quốc gia Singapore. Trên 22.000 sinh
viên đã đăng ký theo học và con số ngày càng
tăng lên, trong đó có trên 7.000 sinh viên quốc tế
đến từ hơn 100 quốc gia.
Lí do bạn nên chọn JCU
• Các khóa học chất lượng cao với nhiều ngành học
• Các môn học được thiết kế để giúp bạn
“sẵn sàng làm việc”
• Cơ hội được tham gia các dự án và bố trí
công việc
• Không gian học tập có sự kết nối
• Mạng lưới hỗ trợ sinh viên mạnh mẽ
• Môi trường học tập yên tĩnh và chan hòa
cùng thiên nhiên
• Đội ngũ nhân viên hiểu biết và sẵn sàng
giúp đỡ bạn
• Chi phí sinh hoạt thấp hơn các thành phố
thủ đô của Úc
• Các điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối
tuần chỉ cách chỗ bạn vài bước chân
• Khí hậu ấm áp hiện diện khắp các bậu cửa!

Viện nghiên cứu rạn
san hô ngầm hàng đầu
thế giới tính theo số lượng
ấn phẩm và trích dẫn

3 thành phố nhiệt đới
Cairns, Singapore,
Townsville

Năm sao về thành công
nghề nghiệp
(Hướng Dẫn Chọn Trường
Đại học Tốt tại Úc Năm 2016)

(Cơ sở Dữ liệu Đo lường Thư mục
Scopus (Elsevier) giai đoạn 2010-2014)

Là một sinh viên JCU, bạn sẽ được học tập trong
một môi trường khí hậu nhiệt đới. Vị trí độc đáo của
Trường cho phép bạn trải nghiệm Công viên Hải
dương Rạn San hô Lớn (Great Barrier Reef Marine
Park) của Úc, những thảo nguyên xa xôi, các đảo
nhiệt đới và những cánh rừng mưa nhiệt đới đã
được xếp hạng Di sản Thế giới.
Sống tại JCU bạn được học hỏi, gặp gỡ những
người mới, thư giãn, phát triển những kỹ năng theo
bạn suốt đời và sống một cuộc sống vui vẻ và khỏe
mạnh. Sinh viên quốc tế được tham gia hàng loạt
các sự kiện xã hội và học tập ngay trong khuôn
viên trường, các hoạt động thể thao và giải trí,
được là thành viên các câu lạc bộ, hiệp hội và có
nhiều cơ hội đi du lịch.
JCU mang đến cho bạn sự lựa chọn toàn diện với
các khóa học thú vị và sát thực tế ở bậc đại học,
sau đại học (làm đề án và nghiên cứu) và các khóa
học ngắn hạn, bao gồm cả các chương trình liên
thông để lấy bằng JCU như các chứng chỉ chuyên
biệt và các khóa học tiếng Anh.

Khuôn viên Trường ở khu vực khí hậu nhiệt đới
Singapore

Để tìm hiểu thêm về các khóa học của JCU,
vui lòng truy cập: jcu.edu.au/courses
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