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Hörmətli Ədalət müəllim! 

Sizi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) kollektivini 

universitetin 90 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

kollektivi adından və şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edir, möhkəm cansağlığı, 

gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. 

Ölkəmizin ali təhsil sistemində özünəməxsus yeri və mövqeyi olan UNEC böyük 

inkişaf yolu keçmişdir. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Azərbaycan xalqına neçə-

neçə savadlı kadrlar hazırlamış, ölkəmizin hər tərəfli inkişafında xüsusi yerə sahib 

olmuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsində, sürətli inkişafında 

universitetinizin rolu əvəzsizdir. UNEC Azərbaycanın bir çox xarici ölkələrlə elmi, 

mədəni, iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsində, qazandığı nailiyyətlərin beynəlxalq 

aləmdə təbliğ edilməsində mühüm xidmətlər göstərir. Son illər universitetin beynəlxalq 

əlaqələrinin genişlənməsi xarici ölkələrin elm və təhsil müəssisələri ilə səmərəli 

əməkdaşlığa, elmi-tədqiqat imkanlarının və nəzəri biliklərin artırılmasına əlverişli 

şərait yaradıb. Universitetin professor-müəllim heyəti müxtəlif xarici layihələrdə fəal 

iştirak edir, alimləri və gənc tədqiqatçıları bir sıra milli və beynəlxalq elmi nailiyyətlər 

qazanıblar. Ən müasir təhsil trendlərini uğurla mənimsəyən UNEC-də təhsilin və elmi 

tədqiqatların səviyyəsi ən müasir standartlar səviyyəsindədir. UNEC brendi həm də 

dünyada Azərbaycanı layiqincə tanıdır, dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələri ilə 

əməkdaşlıq edir, ikili diplom proqramları ilə bütün  ixtisaslar üzrə kadr hazırlığını 

həyata keçirir. 

Eyni zamanda yüksək ixtisaslı, mükəmməl nəzəri biliklərə malik, müasir iqtisad 

elminin incəliklərini dərindən mənimsəyən kadrların hazırlanmasında UNEC 

ölkəmizin flaqman ali məktəbidir. 



Ölkədə ilk dəfə olaraq dünyanın aparıcı universitetlərinin təcrübəsinə əsaslanan 

və ən müasir texnologiyaların tətbiq olunduğu distant tədris mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

UNEC-in 20 minədək tələbəsinə buradan distant dərslər tədris olunur. Univertsitetdə 6 

ildir ki, elektron universitet modeli uğurla tətbiq olunur. Tədris prosesi tamamilə 

elektronlaşdırılıb. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təhsilə, iqtisadiyyata xüsusi diqqət 

və qayğısı sayəsində digər ali məktəblər kimi,  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

də sürətli inkişaf  yoluna çıxmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev universitetin 70 

illik yubiley tədbirində çıxışı zamanı ölkə iqtisadiyyatını irəli aparmaq, dünyanın 

mürəkkəb maliyyə, iqtisadi sisteminə qoşulmaq üçün müasir, hazırlıqlı, xarici dil bilən, 

dünya təcrübəsini mənimsəmiş gənclərin yetişməsini kollektiv qarşısında əsas vəzifə 

kimi qoyub. Bildiyimiz kimi bu vəzifələr UNEC-in inkişaf strategiyasının əsasını təşkil 

edir və hazırda müvəffəqiyyətlə icra olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Ulu Öndər yolunun davamçısı cənab İlham Əliyevin böyük qayğı və diqqəti nəticəsində 

UNEC hazırda öz fəaliyyətində keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuş və 

nümunəvi təhsil müəssisəsi olmuşdur. Son vaxtlar UNEC-də təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, tədris və əmək şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, kadr hazırlığına diqqətin 

artırılması və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

islahatlar, layihələr cəmiyyət tərəfindən təqdir edilir və dəstəklənir.  

Əminəm ki, UNEC-də təhsil alan tələbələr gələcəkdə də ölkəmizin həyatında fəal 

rol oynayacaqlar, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini verəcəklər. 

Hörmətli Ədalət müəllim! 

Sizi və universitetin kollektivini bir daha bu tarixi yubiley münasibətilə səmimi-

qəlbdən təbrik edir, böyük uğurlar arzulayıram. 

Hörmətlə, 

Cəfər Cəfərov 

ADPU-nun rektoru, professor  


