
Mübariz Qurbanlı, 

 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,  

Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra katibinin müavini  

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin şərəfli tarixinə nəzər salarkən görürük ki, 

Azərbaycanın bu gününü, onun dünya şöhrətli elmini, iqtisadiyyatını, alimlər ordusunu, 

bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini bu mötəbər elm, təhsil ocağının fəaliyyətindən ayrılıqda 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Mövcud olduğu 90 ildə müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərən bu 

elm məbədi Azərbaycanda geniş profilli, yüksək peşəkarlıq qabiliyyətinə malik iqtisadi 

kadrların hazırlanmasında müstəsna rol oynayıb. 

Universitetin inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi, yeni yüksəliş dövrü heç şübhəsiz, 

təhsilimizin yaxın dostu və himayəçisi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanda təhsilin 

dünyanın inkişaf tendensiyalarına və beynəlxalq standartlara cavab verən hazırkı səviyyəyə 

çatmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin mühüm xidmətlərinin olması danılmaz faktdır. 

Dahi rəhbərin ideyaları, təməlini qoyduğu nəhəng quruculuq işlərini layiqincə davam etdirən 

möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çağdaş təhsilimizin tarixində yüksək 

inkişaf dövrü kimi xarakterizə etmək olar.  Prezident İlham Əliyev tərəfindən ali təhsilin 

əlçatanlığının artırılması, tələbələrin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması, ölkədə yüksək-

ixtisaslı, peşəkar kadrların hazırlanması, ali təhsildə rəqabət mühitinin formalaşdırılması 

sahəsində əhəmiyyətli qərarlar qəbul olunmuşdur. Dövlət başçısının qayğısı və diqqəti 

sayəsində müasir təhsil standartlarını əsas tutan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

ölkədə və beynəlxalq səviyyədə olan nüfuzu günü-gündən artır. Respublikamızın aparıcı ali 

təhsil müəssisələrindən birinə çevrilən UNEC bir çox yeniliklərə imza ataraq ölkəmizin 

beynəlxalq miqyaslı təhsil mərkəzlərindən birinə çevrilməsi imkanlarını artırmağa xidmət edir. 

Qabaqcıl təhsil müəssisəsinin son illərdə mötəbər reytinq agentliklərinin dünya sıralamalarında 

bir çox Asiya və Avropa universitetlərini qabaqlaması universitetin əldə etdiyi uğurlardan 

xəbər verir.  

Təsadüfi deyildir ki, bu günə qədər dövlət idarəçiliyinin, iqtisadiyyatın, elmin, təhsilin müxtəlif 

sahələrində müvəffəqiyyətlə çalışan kadrların böyük bir hissəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin məzunlarıdır. Ölkədə ali təhsil sisteminin qurulmasında, elmi tədqiqatların 

dərin məzmun kəsb edərək son texnologiyaların da tətbiqi ilə müasir standartlara uyğun 

aparılmasında mühüm rol oynayan bu mötəbər universitet 90 illik yubileyini cəmiyyətə verdiyi 

əvəzolunmaz töhfələr fonunda qürurla qeyd edir. Əminəm ki, Azərbaycanın aparıcı ali 

məktəblərindən biri olan UNEC bundan sonra da islahatlar yolu ilə qazanılan uğurların sayını 

artıracaq, daha çox ilklərə imza atacaq, xalqımızın intellektual səviyyəsinin inkişafına 

göstərdiyi güclü təsiri saxlayacaq, bundan sonra da gənclərimizin savadlı və cəmiyyətə faydalı, 

milli-mənəvi dəyərlərimiz ruhunda yetişməsi istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam 

etdirəcəkdir. Əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə Universitetin bütün kollektivini səmimi 

qəlbdən təbrik edir və hər birinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 


