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Đến với JCU Úc
Cairns
Bạn có thể dễ dàng đến Cairns, bằng các chuyến bay thẳng đến và từ Nhật 
Bản, Hong Kong, Singapore, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines  
và Đảo Guam, và các chuyến bay theo mùa đến Thượng Hải. Có nhiều  
chuyến bay thẳng đến các thành phố nổi tiếng của Úc như Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Perth, Darwin và Townsville.

Townsville
Townsville là một sân bay bận rộn trong khu vực và là điểm nối chuyến đến 
hầu hết các thành phố của Úc và có các chuyến bay thẳng tới Bali. Hiện nay 
chúng tôi có một chuyến bay thẳng từ Papua New Guinea. Các sinh viên mới 
nên đáp các chuyến bay thường xuyên và chỉ mất khoảng 50 phút từ Cairns 
đến Townsville, vì JCU Townsville cách Sân bay Cairns 4 giờ lái xe, còn nếu  
từ Brisbane thì phải mất trên 16 giờ.

Ấn phẩm này nhằm mục đích cung cấp thông tin giới thiệu chung về Du Học tại James Cook University. Chúng tôi đã rất  
cố gắng để đảm bảo các thông tin là chính xác tại thời điểm in ấn. James Cook University giữ quyền thay đổi bất kỳ thông 
tin nào mà không cần báo trước.



“Trước khi đến đây tôi rất nhút nhát 
(và ít nói) khi nói chuyện với mọi 
người, nhưng giờ thì tôi tự tin rằng 
mình đủ giỏi tiếng Anh để thoải mái 
giao tiếp.
JCU là một trường đại học rất tốt luôn 
quan tâm đến các sinh viên của mình.”
Phạm Thị Trà My (Jenny)  
Việt Nam

Giới thiệu về  
James Cook University
Nằm trong top 2% các trường đại học hàng 
đầu trên thế giới*, James Cook University là 
trường đại học hàng đầu của Úc trong khu  
vực Nhiệt đới. Nổi tiếng về thành tích xuất  
sắc trong giảng dạy và nghiên cứu, JCU thu  
hút hơn 22.000 sinh viên, trong đó có 7.500 
sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia theo 
học để lấy bằng đại học.

Bằng của trường được các tổ chức chuyên môn hàng đầu công nhận và  
JCU liên tục nhận điểm đánh giá đứng đầu, năm sao** về thành công của  
sinh viên tốt nghiệp xin được việc làm. James Cook University mang đến  
các trải nghiệm học tập cụ thể, sát với thực tế, với quy mô lớp học nhỏ để 
đảm bảo rằng mọi sinh viên đều có cơ hội phát huy khả năng của mình.

* Xếp Hạng Học Thuật các Trường Đại Học Trên Thế Giới (ARWU) năm 2016, xuất bản bởi Đại Học Giao 
Thông Thượng Hải 
**Hướng Dẫn Chọn Trường Đại học Tốt tại Úc (Năm 2012 – 2017)

Học tiếng Anh tại James Cook University và sống trong một thiên đường nhiệt đới.
Bạn được mời học tại James Cook University nếu bạn:
• Dự định học để lấy bằng đại học
• Muốn hoàn thiện tiếng Anh để hỗ trợ cho sự nghiệp hoặc 
• Muốn hoàn thiện tiếng Anh để phát triển cá nhân.

Chọn chương trình  
tiếng Anh phù hợp  
với bạn.
• Tiếng Anh Phổ Thông
• Tiếng Anh Học Thuật – con đường trực  

tiếp đưa bạn đến với các chương trình lấy 
bằng đại học hoặc sau đại học của JCU mà 
bạn chọn+

• Du Học Nhóm.

+ Xin lưu ý: Thư Mời của trường gửi cho bạn sẽ nói rõ liệu bạn có cần làm 
một bài kiểm tra tiếng Anh chính thức (IELTS, TOEFL, Pearson) sau khi  
hoàn thành chương trình Tiếng Anh Học Thuật không. 

Chào mừng bạn đến với James Cook University
Học Tiếng Anh ở Vùng Nhiệt Đới Queensland, Úc

Top 10 lý do bạn nên học tiếng Anh tại James Cook 
University (JCU)

Kết bạn và thực hành 
tiếng Anh với các sinh 

viên đến từ Úc và khắp 
nơi trên thế giới

Trở thành thành 
viên của đại gia  

đình James  
Cook University

Đội ngũ giáo viên 
tận tình sẽ giúp 
bạn thành công

Tham gia các hoạt 
động và sự kiện  
thú vị cùng các  
sinh viên khác

Trở nên tự tin nói  
và hiểu tiếng Anh

Sống trong trường, cùng 
gia đình người bản địa 

hoặc gần trường

Học cách viết các bài  
thu hoạch, bài luận đại 

học và thuyết trình

Du lịch khám phá 
đất nước Úc với các 
chuyến đi vào ngày 

nghỉ cuối tuần

Nhiều cơ hội tuyệt 
vời để thực hành 

tiếng Anh với  
người bản ngữ

Trải nghiệm cảm giác 
trở thành sinh viên của 
James Cook University 
và tận dụng lợi thế về 
cơ sở vật chất của nhà 
trường và các dịch vụ 

dành cho sinh viên

Các cộng đồng tại Cairns và Townsville 
hân hạnh chào đón bạn. Cả hai thành 
phố đều nằm trong vùng có môi trường 
thiên nhiên tươi đẹp, với nhiều hoạt 
động tự do ngoài trời và gần các điểm 
du lịch đẳng cấp thế giới, trong đó  
có Rạn San Hô Great Barrier. 

Các chương trình này đều 
được thực hiện bởi James Cook 
Univesity College - một trường 
đại học chuyên về các chương  
trình đào tạo ngôn ngữ trong  
hệ thống James Cook University.


