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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 90-cı ildönümü 

münasibətilə Universitet kollektivini təbrik edir, təhsilin və elmin inkişafında olan 

rolunu yüksək qiymətləndiririk. UNEC-in Azərbaycan təhsilinin inkişafında 

özünəməxsus yeri vardır. Məhz 20 il öncə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

universitetin 70 illik yubiley tədbirində çıxışı zamanı ölkə iqtisadiyyatını irəli 

aparılmasını, müasir iqtisadi sistemə qoşulmaq üçün hazırlıqlı, beynəlxalq 

təcrübəsini mənimsəmiş kadrlara ehtiyac duyulduğunu kollektiv qarşısında 

vurğulamışdır.  

Cəmiyyətin hərtərəfli inkişafında həlledici faktora çevrilən təhsil XXI əsrin 

mühüm reallıqlarını özündə təcəssüm etdirir. Azərbaycanda təhsilin, elmin uğurlu 

inkişafı Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyətlə həyata keçirdiyi 

uğurlu siyasətin prioritet istiqamətlərindədir. Böyük məmnunluq hissi ilə qeyd 

edirik ki, bu gün ölkənin ən aparıcı təhsil müəssisələrindən olan UNEC-də 

innovativ tədris, təlim texnologiyaları üzərində əsaslı işlər aparılır, elmi uğurlar 

əlaqələndirilir, ölkədaxili və xarici universitetlərlə ikili diplom, yeni layihələr 

universitet kollektivinin fəaliyyəti nəticəsində həyata keçirilir. Respublikamızda 

çox saylı müəllim və tələbə kontinigenti olan UNEC ölkə həyatında iqtisadiyyat və 

sosial sahə üçün kadr hazırlayan 1 nömrəli ali təhsil müəssisəsidir. Azərbaycanın 

və Universitetin inkişafı son illərdə yüksək templə bərabər getmiş, universitet 

müvafiq idarəetmə orqanlarında, istehsalat müəssisələrində, eləcə də ölkə 

xaricində çalışan mütəxəssislər hazırlamışdır. Azərbaycanda milli iqtisadi 

idarəetmə məktəblərinin formalaşmasında, tətbiqi və iqtisad elm sahələrinin 

əsaslı inkişafında böyük rolu olan dəyərli alimlər yetişdirmişdir. Məhz bu elmi 

məktəblərin və məzunların hesabına Universitetin imici formalaşmış, dünyanın 

daha mötəbər universitetləri, beynəlxalq qrumları ilə əməkdaşlıq qurulmuş, 

tədqiqat və elmi məqsədli böyük işlər görülmüşdür.  

Universitetin uğurları beynəlxalq təşkilatlarda qiymətləndirilmiş, belə ki, QS 

agentliyinin İnkişaf etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə 2018-ci 



ilin iyun və 2019-cu ilin yanvar ayının reytinq sıralamasında UNEC 

“işəgötürənlərin reputasiyası” meyarı üzrə Azərbaycanın ən yaxşı universiteti, 

Times Higher Education (THE) 22 apreldə 2020-ci il üçün “THE İmpact Ranking” 

reytinqini açıqlayaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 17 Dayanaqlı İnkişaf 

Məqsədləri (DİM) üzrə ölçən bu reytinqdə isə dünya universitetləri arasında 619-

cu (601+), Azərbaycan üzrə isə birinci yerə yüksəlmişdir. 

Lənkəran Dövlət Universitetinin müvafiq istiqamət üzrə kadr hazırlığında, 

müəllim-tələbə mübadiləsində, e-kitabxanasından istifadə, ikili diplom layihələri, 

beynəlxalq qrant layihələrinin birgə işlənilməsində UNEC-in dəstəyinin və hazırki 

universitet rəhbərliyinin böyük rolu olmuşdur. Cənab Prezidentin tövsiyə və 

tapşırıqlarını özünün fəaliyyət proqramına çevirən Universitetimiz bundan sonra 

da qarşıda görüləcək birgə mütəxəssis hazırlığı, tədqiqat işlərində, respublika və 

beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir və layihələrdə Sizinlə birlikdə, həmrəy çalışmağa 

hazırdır.  

Sizi, bir daha UNEC-in 19 iyun 1930-cu il tarixində yaradılmasının 

90-cı ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Universitet kollektivinə 

müvəffəqiyyətlər, təhsilimizin inkişafı naminə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.  
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