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Hörmətli Ədalət müəllim! 

 

Ölkəmizin aparıcı ali tədris müəssisələrindən olan Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin 90 illiyi təntənə ilə qeyd olunur. Bu gün rəhbərlik etdiyiniz bu 

təhsil ocağının həm də Qafqazın ən iri və iqtisad elmini dərindən öyrədən 

fundamental ali məktəblərindən biri olduğunu qürurla söyləyirik. 

Dövlət İqtisad Universiteti sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, maliyyə, 

statistika, vergi sistemi, marketinq, menecment kimi mühüm sahələr üzrə yüksək 

ixtisaslı kadrların hazırlandığı təhsil məbədidir. Təsadüfi deyil ki, ali təhsilli 

iqtisadçıların hazırlığına həssaslıqla yanaşan Ulu öndər Heydər Əliyev  

Unuversitetin 70 illik yubileyində şəxsən istirak edərək, onun fəaliyyətinə yüksək 

qiymət vermişdi.  

Dahi rəhbərin iqtisadi-sosial siyasətini uğurla davam etdirən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyiniz Universitetdə 

keçirilən islahatlara verdiyi qiymət bu sözlərində təsdiqini tapır: “Mən 

Azərbaycanın bütün ali məktəblərinin bu səviyyədə olmasını  arzulayıram”.  

Fəxrlə deyirik ki, əsası 1930-cu ildə qoyulmuş Dövlət İqtisad Universiteti 

yeni siyasi-iqtisadi formasiya dövründə dövrün tələblərinə uyğun mütərəqqi təhsil 

sisteminin tətbiqində böyük sıçrayışa nail olub. Artıq dünyada UNEC brendi ilə 

tanınan və yüksək reytinqlərə irəliləyən bir təhsil müəssisəsi kimi nailiyyətləriniz 

bizi sevindirməyə bilməz. 

Universitetin məzunlarının təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın müxtəlif 

hissələrində uğurla çalışması, eləcə də elm sahəsində qazanılan nailiyyətlər 

ölkəmizin yeni imicinin formalaşmasında, müasir gəncliyin idarəetmə 

potensialının möhkəmlənməsində misilsiz rol oynayır. Bu mənada UNEC hazırda 

dünyanın bir çox ölkəsindən yüzlərlə tələbə və magistrin yüksək keyfiyyətli təhsil 

almasında rol oynamaqla Azərbaycanın təhsil sisteminin nüfuzunun artmasına bir 

töhfə verməkdədir. 

Bütün bunlar sıralarında Milli Elmlər Akademiyasının, Nyu York Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvlərinin, dövlət mükafatı laureatlarının, əməkdar elm 

xadimlərinin yer aldığı mindən çox müəllim-mütəxəssis heyətinizin zəhməti 

sayəsində çatdığınız zirvədir və əminəm ki, gələcəkdə nailiyyətlər daha da 

möhkəmlənəcək, genişlənəcək. 

 

 

 



Hörmətli Ədalət müəllim! 

 

Qeyd olunanlar sadalaya biləcəyim nailiyyətlərin bir qismidir. Elmi-praktiki 

potensialın formalaşdırılması ilə yanaşı, tələbələrin ədəbi-bədii yaradıcılıq 

imkanlarının əsl gənclik ruhuna uyğun inkişaf etdirilməsi həm də təlim-tərbiyə 

işində, yeni nəslə ruh, stimul verilməsində, onların hərtərəfli inkişafında İqtisad 

Universitetinin nümunəvi rolunun göstəricisidir. Nəsimi ili çərçivəsində yaradıcı 

tələbələrinizin Bakı metropoliteninin “İçərişəhər” stansiyasında keçirilən sərgisi 

Nəsimi yaradıcılığına özünəməxsus baxış və münasibətin ifadəsi idi və bunu 

rəhbəri olduğunuz ali təhsil ocağı ilə mümkün əməkdaşlığımızın, sadəcə, bir 

istiqaməti kimi qiymətləndirir və gələcəkdə yeni-yeni layihələrlə bu təcrübəni 

birlikdə genişləndirəcəyimizə əminəm. Bütün yenilikçi təşəbbüslərlə fəaliyyətiniz 

gələcəyə inam hissi yaradır və bu təhsil ocağının daha yüksək məqamlara 

çatacağına əminliyimi bir daha möhkəmləndirir. 

Sizi və bütün kollektivinizi, həmçinin məzun və tələbələrinizi bir daha bu 

şanlı yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, kollektivinizə parlaq 

qələbələr, tələbə və məzunlarınıza yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. 

 

Dərin hörmət və ehtiramla, 

 

Zaur Hüseynov 
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