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90 illik yubileyi münasibətilə 

 

Təbrik 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycanda və daha geniş bölgədə, əsasən, 

iqtisadiyyat, maliyyə və idarəetmə üzrə mütəxəssis hazırlayan, tədqiqat aparan və 

sosial xidmət göstərən nüfuzlu ali məktəbdir. 90 yaşı tamam olan və hal-hazırda 

UNEC adı - nişanı ilə tanınan bu ali məktəbin maraqlı tarixi var. Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin iqtisadiyyat-ticarət ixtisası əsasında yaradılmış, institut kimi dəfələrlə 

adı dəyişdirilmiş, iki dəfə Azərbaycan Dövlət Universiteti çərçivəsinə qaytarılmış, 

N.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı Filialına çevrilmiş, 

yenidən müstəqil ali məktəb olmuş və nəhayət, 2000-ci ildə, Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti adı və statusu almışdır.   

 

İqtisadiyyatın geniş sahələri üzrə mütəxəssis hazırlayan əsas ali məktəb olmaqla 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında bənzərsiz xidməti olan UNEC mənə çox 

əzizdir, həyatımın, fəaliyyətimin bir qismi bu ali məktəbə bağlı olmuşdur. Daha 

doğrusu, 1988-ci ildə Leninqrad riyaziyyatçılarının təkidi və dəvəti ilə Bakı filialı 

riyaziyyat kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş, riyaziyyat kafedrasının inkişafı, 

onun mücərrəd riyazi deyil, iqtisadi-riyazi yön alması üçün çalışmışam. Xəzər 

Universitetinin yaradılması ideyasına məhz burada çalışarkən gəlmiş, sonra oradan 

ayrılıb Xəzər Universiteti quruculuğuna başlamışam. Bununla yanaşı, UNEC`in 

inkişafını, orada baş verənləri daima izləmişəm.  

 

UNEC Qafqazın ən böyük ali məktəblərindən biridir. Universitetin böyüklüyü bir 

tərəfdən cürbəcürlüyü təmin edir, geniş imkanlar açır, digər yandan isə dəyişmələri 

çətinləşdirir, islahat ideyalarının həyata keçirilməsini yavaşıda bilir. Son 5-6 il ərzində 

UNEC-də köklü dəyişikliklər baş vermis, ciddi islahat proqramı hazırlanmış və onun 



həyata keçirilməsi yolunda mühüm addımlar atılmışdır. Ən vacib və çətin iş 

universitetin strateji inkişafını və fəaliyyət planını düzgün müəyyən etmək, həmçinin, 

bu yolda irəliləmək və uğur qazanmaq üçün, ali məktəbin müəllim, tələbə və 

idarəçilərini səfərbər edə bilmək, onlarda ruh yüksəkliyi yaratmaqdır. UNEC`in 

hazırkı rektoru, professor Ədalət Muradovu bu yolda qazanılan şəksiz-şübhəsiz 

uğurlara görə təbrik edirəm!  

 

Bir ali məktəbin inkişafı üçün bütün qaynaqları işə salmaq, infrastrukturu qurmaq, 

həm tələbəni, həm müəllimi qane etmək, mümkünsə, xoşbəxt etmək qeyri-adi 

dərəcədə ağır işdir. Bu işin öhdəsindən gəlmək üçün maddi və insan qaynaqlarını 

gücləndirmək, əməyin ədalətli, diferensial qiymətləndirilməsini həyata keçirmək, 

elmi-tədqiqat işini gücləndirmək, məsafədən təhsili inkişaf etdirmək, əyalət ali 

məktəbi olmamaq üçün beynəlxalq aləmə çıxmaq, dünya ilə səsləşən təhsil modeli 

qurmaq zəruridir. UNEC bunu bacardı! UNEC ənənəvi azərbaycan və rus dilləri ilə 

yanaşı, ingiliscə və türkcə də təhsil verən və bu baxımdan da bənzərsiz olan ali 

məktəbdir.    

 

Dünyada universitetlərarası böyük rəqabət hökm sürür. Rəqabətə davam gətirmək və 

irəli çıxmaq üçün ali məktəb əldə edilmiş uğurları bərkitmək, zəiflikləri aradan 

qaldırmaq, yeniliklərə açıq olmaq, daha yüksək pillələrə qədəm qoymaq yolu 

tutmalıdır. Bu yolda inamla irəliləyən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini - 

UNEC`i 90 illik yubiley münasibətilə Xəzər Universiteti adından təbrik edirəm! Daha 

yüksək pillələrə doğru gedən qədəmləriniz mübarək olsun!  
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