James Cook University

James Cook University (JCU) adalah universitas terkemuka
Australia di kawasan tropis. Menawarkan keunggulan
dalam pengajaran dan riset, JCU merupakan universitas
dengan tiga kampus yang sangat dinamis di dua negara
dan tiga kampus tropis. Siswa yang terdaftar telah lebih
dari 20.000 orang dan terus bertambah, termasuk sekitar
6.000 siswa internasional dari 100 negara.

Apa Manfaat Studi di JCU?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keunggulannya telah diakui di tingkat internasional*
Fokus pendidikan pada praktik nyata
Dapat belajar di berbagai negara
Pengajaran dan fasilitas riset kelas dunia
Lokasi studi di kawasan tropis yang unik, dengan
banyak peluang praktik lapangan
Kampus dan kota yang aman dan ramah
Ukuran kelas yang kecil dan perhatian yang personal
Biaya hidup lebih rendah daripada kota besar
Pelajaran bahasa Inggris di tengah suasana Australia sejati

Kampus Kami di Kawasan Tropis
Satu bonus bagi siswa JCU di Australia adalah lokasi kami
yang unik di kawasan tropis. Siswa dapat menikmati
Great Barrier Reef, pulau-pulau tropis dan hutan hujan
Wet Tropics, serta Singapura yang semarak. Kampus
utama JCU adalah:
• Townsville, Australia
• Cairns, Australia
• Singapura
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Pengakuan Internasional dalam Pengajaran
dan Riset
JCU termasuk peringkat 4% universitas terbaik di seluruh
dunia*, dan berperingkat nomor satu dunia dalam bidang
ekologi terumbu karang. Universitas juga melaksanakan riset
yang penting di tingkat nasional, sekaligus diakui di dunia

internasional dalam bidang-bidang seperti ilmu kelautan,
keanekaragaman hayati, ekologi dan lingkungan hidup
tropis, pemanasan global, pariwisata, serta pengobatan dan
perawatan kesehatan publik di kawasan tropis.
Sebagai universitas riset yang terkemuka, JCU
menawarkan siswanya fasilitas terbaik dengan peluang
riset spesialisasi, hubungan industri dan tugas lapangan/
laboratorium di semua tingkatan studi. Pusat riset JSU
antara lain:
• Orpheus Island Research Station di Great Barrier Reef
• Daintree Canopy Crane Station di Hutan Hujan
• Stasiun ternak Fletcherview di pedalaman Australia
www.jcu.me

Bidang Studi yang Populer
JCU menawarkan pilihan program studi yang lengkap
dan relevan bagi karir Anda, baik di tingkat sarjana,
pascasarjana (jalur perkuliahan dan riset) serta pendidikan
jangka pendek, termasuk jalur khusus ke program studi
JCU seperti diploma dan studi bahasa Inggris.
Bidang studi kami antara lain:
• Akuntansi
• Seni dan Ilmu Sosial
• Bisnis dan Hukum
• Seni Kreatif/Media Baru
• Ilmu Bumi dan Lingkungan
• Ilmu Kependidikan
• Teknik
• Ilmu Kesehatan dan Molekular
• Teknologi Informasi
• Biologi Kelautan dan Tropis
• Kedokteran dan Kedokteran Gigi
• Pariwisata
www.jcu.edu.au/courses

* Peringkat Akademik Universitas Dunia 2012, diterbitkan oleh Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University
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