
1834 yılında kurulan Tulane Üniversitesi, üst düzey bir araştırma üniversitesiyle 
yüksek kaliteli bir üniversite eğitimine bağlılığı birleştirir. 

Tulane, Carnegie Eğitim Geliştirme Vakfı (Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching) tarafından araştırma alanında ülke genelindeki en iyi %2 üniversite arasına 
konulmuştur. Tulane ayrıca istikrarlı bir şekilde her sene en iyi üniversiteler arasında 
gösterilmektedir ve güneydeki en iyi üniversitelerden biri olarak kabul edilmektedir. 
Tulane’in misyonu, yaratmak, iletişim kurmak ve bilgiyi korumak, böylece bireylerin, 
organizasyonların ve toplumların düşünme, öğrenme, harekete geçme, ve bütünlük ve 
bilgelikle yönetme kapasitesini artırmaktır. Tulane kendi değerlerini ve toplumun 
ihtiyaçlarını yerel ve global bir biçimde birleştirmeye çabalamaktadır. Fakülte ve 
çalışanlar uzmanlıklarını yeniden oluşturma çabalarına yönlendirmektir, ve öğrenciler 
becerilerini toplumda kullanarak gerçek hayat deneyimi kazanmaktadır. 

Ortalama 22 kişilik sınıflar, her seviyedeki öğrenci için dünyaca tanınmış eğitim 
kadromuz tarafından bireysel ilgiyi garanti etmektedir. Aktif katılımlı araştırma 
projeleri, gönüllü projeler ve stajlar 75’ten fazla akademik programda gerçek dünya 
deneyimi sağlamaktadır. Bu lisans programları beş farklı okulda toplanmaktadır: Bilim 
ve Mühendislik Okulu, Sosyal (Beşeri) Bilimler Okulu, A.B. Freeman İşletme Okulu, 
Mimarlık Okulu, Halk Sağlığı Okulu. Tulane öğrencilerine yoğunlaştırılmış 5 yıllık bir 
programla lisans derecesiyle birlikte Master derecesi ile mezun olma seçeneği 
tanımaktadır. Bu programlar mimarlık, muhasebe, biomedikal mühendislik, nöroloji, 
sayısal bilim ve fizik gibi alanlarda mevcuttur. 

Tulane, mezun olmak için kamu hizmeti gerektiren ilk büyük araştırma üniversitesidir, 
böylece öğrencilerin sınıf aktivitelerinin yanında farklı tecrübeler de kazanmalarını 
sağlar. Katıldıkları projeler öğrencilerimize akademik alanları ne olursa olsun 
toplumun gelişmesine katkı sağlayabileceklerini gösterir, ayrıca teorik bilgilerini gerçek 
hayatta uygulamalarını sağlar. Bu da öğrencilerimizin iş ve stajlar için oldukça iddialı 
adaylar olmalarını sağlar. Profesyonel deneyimlerini ilerletmek adına, Tulane 
öğrencileri ayrıca başvuru sürecine hazırlanmak ve akla gelebilecek her alanda iş 
sahibi olan mezunlarımızla iletişime geçmek için Kariyer Servisi ve Mezunlarla İlişkiler 
Ofisi ile çalışır. Bu, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ilişkiler 
kurmalarını sağlayan popüler bir yoldur. 

Tulane’de geçirdikleri zaman boyunca öğrenciler sınıfta ve sınıf dışında  çeşitli 
aktivitelerle meşgul olmaktadır. Her sene, farklı alanlarda dünyaca ünlü liderler 
panellere katılmak, seminer vermek, atölye çalışmaları yapmak ve öğrencilerin 
öğrendiklerinin gerçek hayatta uygulanışını keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 
kampüse gelmektedir. Öğrenciler ayrıca kampüs içinde uluslararası ve kültürler arası 
gruplar, dini gruplar, liderlik grupları, spor grupları, sosyal gruplar ve müzik grupları 
gibi 250’den fazla grup ve organizasyona katılmaktadır. Bu kulüpler öğrencilerin sınıf 
dışında da eğitimlerine devam etmelerini ve Tulane’in ve New Orleans’ın benzersiz 
kültürüyle bütünleşmelerini sağlar. 
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New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri’nin kültürel merkezüssüdür ve öğrencilere 
sivil katılım ve profesyonel gelişme konusunda daha önce görülmemiş fırsatlar 
sunmaktadır. Forbes dergisi New Orleans’ı ABD’deki en hızlı gelişen şehir olarak 
derecelendirmiş ve iş ve kariyer alanında ülkedeki en iyi 30 şehir arasında 
göstermiştir. New Orleans, U.S. News’in fırsatlar için cazibe merkezi olan şehirler 
listesinde ikinci sıradadır, ve hırslı ve eğitimli bireyleri kendine çekme, ayrıca ülkedeki 
kültürel olarak en hareketli şehirler arasında olma özelliğine sahiptir. New Orleans’ta 
geçirilecek 4 yıl, öğrencilere benzersiz bir kültürle bütünleşme ve aynı zamanda 
ABD’deki en büyük ve başarılı şehirsel yenilenmenin bir parçası olma imkanını 
sunacaktır. Öğrenciler ülkedeki en güzel parklardan birkaçını keşfedebilecek, 
haftasonları kültürel festivallere katılabilecek ve sadece New Orleans’ta bulunabilecek 
yemekleri tadabilecektir.  

Şehrin yukarı kısmında yer alan Tulane güzel evlerle, Audubon Parkı’yla, Loyola 
Üniversitesi’yle ve aile odaklı bir mahalleyle çevrilidir. Şehir merkezi sadece beş mil 
uzaklıktadır, böylece öğrenciler hareketli bir şehre kolay ulaşımı olan mükemmel bir 
okul kampüsü avantajına sahiptir.  New Orleans ülkenin başka hiçbir yerinde 
bulunamayacak kültürel ve profesyonel fırsatları barındırır. Tulane’deki sıradışı 
akademik fırsatlarla birlikte, New Orleans tamamen ayrıcalıklı bir üniversite deneyimi 
sunmaktadır. 
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