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Hörmətli Ədalət müəllim! 

Sizi və rəhbərlik etdiyiniz kollektivi Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin (UNEC) 90 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik 

edirəm! 1930-cu ildə əsası qoyulmuş, Cənubi Qafqaz ölkələrinin ən böyük ali 

təhsil ocaqlarından biri olan UNEC zəngin elmi-pedaqoji ənənələrə malikdir.  

Ölkəmizdə təhsilin inkişafına sanballı töhfələr verən universitet uzun illərdir 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün geniş profil üzrə yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanmasında mühüm xidmətlər göstərməkdədir.  

UNEC ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ildə siyasi hakimiyyətə 

gəlişindən sonra özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Ümummilli 

Liderin Azərbaycanın ali məktəblərində həyata keçirdiyi mənəvi saflaşdırma 

prosesi bir çox ali təhsil ocaqlarında olduğu kimi, həmin vaxt Azərbaycan Xalq 

Təsərrüfatı İnstitutu  adı ilə fəaliyyət gösərən indiki UNEC-də də ciddi 

dəyişikliklərə gətirib çıxartdı. Müstəqillik dövründə isə Ulu Öndər bu ali təhsil 

ocağına daha yüksək muxtariyyət-özünüidarəetmə statusu verməklə onun daha da 

inkişaf etməsinə yeni imkanlar yaratdı. Sonrakı mərhələdə Prezident cənab İlham 

Əliyev UNEC-in infrastukturunun daha da yenilənməsini diqqətdə saxlamış, ali 

məktəb kollektivinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, onların əməyinin 

stimullaşdırılması, fəxri adlarla təltif olunması istiqamətində bir sıra mühüm 

sərəncamlar vermişdir. 

Hörmətli Ədalət müəllim! 

Rəhbərlik etdiyiniz kollektiv göstərilən bu etimadı yüksək səviyyədə 

doğrultmaqdadır. Etiraf edək ki, son illər Sizin rəhbərliyinizlə universitetdə köklü 

keyfiyyət dəyişiklikləri baş verib, müasir həyatın tələblərinə uyğun olaraq 

islahatlar proqramı davamlı şəkildə həyata keçirilib. UNEC-də müasir bazar 

iqtisadiyyatına, yeni iqtisadi siyasətə uyğun ixtisaslar açılıb, tədris plan və 

proqramları Avropa standartlarına uyğunlaşdırılıb, tədris prosesində yeni 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi ən yüksək səviyyəyə çatdırılıb. Ölkəmizdə 

ilk dəfə olaraq, yüksək texniki imkanlara malik Distant Təhsil Mərkəzi yaradılıb. 

Əminlikə vurğulamaq lazımdır ki, bu gün UNEC rəqabətli və innovasiya potensialı 

yüksək olan Azərbaycan iqtisadiyyatının qurulması prosesinə mühüm töhfələr 

verməkdə, yüksək insan kapitalının yaradılması işində ciddi rol oynamaqdadır. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsindəki nailiyyətləriniz də olduqca 

təqdirəlayiqdir. Son bir neşə ildə dünyanın onlarla tanınmış universiteti ilə UNEC 



arasında işgüzar əlaqələr qurulub, nüffuzlu təhsil ocaqları ilə ikili diplom layihələri 

reallaşdırılıb, dil mərkəzləri, beynəlxalq filiallar və məktəblər fəaliyyətə başlayıb. 

Sizi və rəhbərlik etdiyiniz kollektivi bir daha yubiley münasibətilə təbrik 

edir, yüksək ixtisaslı gənc iqtisadçı kadrların hazırlanması istiqamətində 

göstərdiyiniz yorulmaz fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, daha böyük uğurlara 

imza atmağınızı arzulayıram! 

 

Dərin hörmətlə, 

Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru,  

Əməkdar elm xadimi, professor         Havar Məmmədov 


