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Hörmətli Ədalət müəllim! 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) yaradılmasının 90 illiyi 

münasibətilə Sizi və ali məktəbin pedoqoji heyətini, tələbə-doktorantları səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm.  

Nəinki Azərbaycanın, bütünlüklə Cənubi Qafqazın ən nüfuzlu ali təhsil 

müəssisələri sırasında özünəməxsus yer tutan universitetiniz yarandığı gündən 

respublikamızda iqtisad elminin inkişafında və iqtisadçı kadrların hazırlanmasında 

müstəsna rol oynamışdır.  

Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyi ilə 

bağlı təbrik məktubunda bu ali məktəbin xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı 

xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək haqlı olaraq vurğulamışdır ki, universitet ölkə 

qarşısında, onun sosial-iqtisadi problemlərinin həlli sahəsində mühüm xidmətlər 

göstərir. Universitetin professor-müəllim heyətinin elmi-pedaqoji fəaliyyəti 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına daim xidmət edib. Dövlət İqtisad Universiteti 

mövcud olduğu bütün bu dövr ərzində şərəfli yol keçib, öz elmi-pedaqoji potensialını 

qoruyub saxlayaraq ölkəmizin ən nüfuzlu ali məktəblərindən birinə çevrilib.  

Ötən 17 ildə Heydər Əliyev siyasi kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilməsi müstəqil Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsinə çıxarmışdır. 

Bu dövrdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti də həm müasir dövrün çağırışlarını 

rəhbər tutaraq böyük inkişaf yolu keçmiş, həm də ölkəmizdə gedən iqtisadi inkişaf 

proseslərinə özünün layiqli töhfələrini verməyə müvəffəq olmuşdur. Ötən əsrin 70-80-ci 

illərində olduğu kimi müasir dövrümüzdə də Azərbaycanın iqtisadi inkişafının nəzəri 

əsaslarının formalaşmasında UNEC-in rolu əvəzsizdir 

. Qüdrətli Liderimizin böyük fədakarlığı nəticəsində hazırlanan və icra edilən 

İqtisadi İnkişafın Azərbaycan Modeli artıq dünya miqyasında nümunələrdən biri kimi 

qəbul edilir. Həmçinin ölkəmizdə son illərdə davamlı və dinamik hal alan iqtisadi 

islahatlar strategiyası Azərbaycanın qlobal böhranda milli inkişafını qorumasını təmin 

etmişdir. Əlamətdar haldır ki, bu nailiyyətlərin qazanılmasında rəhbərlik etdiyiniz 

universitetin də özünəməxsus töhfəsi vardır. UNEC bu proseslərdə həm kadr hazırlığı, 

həm elmi-nəzəri iştirakı, həm də əldə edilən ilkin uğurlu nəticələrin təhlili və 

monitorinqinin düzgün aparılması mexanizmi ilə fəal iştirak edib. Təsadüfi deyildir ki, 

universitetinin milli inkişafa və iqtisadi islahatlara mühüm töhfə verən elm-təhsil 

mərkəzi kimi qəbul edilir. 

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

elminin incəliklərini dərindən mənimsəyən kadrların hazırlanmasında UNEC ölkəmizin 

flaqman ali məktəbidir. Ona görə də haqlı olaraq elm və təhsil ictimaiyyəti tərəfindən bu 

ali təhsil müəssisəsi Azərbaycanda sənaye, ticarət, maliyyə, statistika, vergi sistemi, 



marketinq, menecment və s. ixtisaslar üzrə kadr  hazırlığının və müasir iqtisadiyyat üzrə 

elmi tədqiqatların istinad mərkəzi kimi tanınır. 

Xüsusən son dövrlərdə öz novatorluğu ilə Azərbaycanın təhsil sisteminə yeniliklər 

gətirən, ən müasir təhsil trendlərini uğurla mənimsəyən UNEC-də təhsilin və elmi 

tədqiqatların səviyyəsi ən müasir standartlar səviyyəsindədir. UNEC brendi həm də 

dünyada Azərbaycanımızı layiqincə tanıtmaqdadır. Bütün bunlar göstərir ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin tövsiyələri, Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafı ilə bağlı 

müəyyən etdiyi vəzifələr UNEC-də uğurla reallaşır. 

 

Hörmətli Ədalət müəllim! 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyi 

münasibətilə bir daha Sizi və müəllim-tələbə kollektivini təbrik edirəm. Əminəm ki,  

UNEC bundan sonra da iqtisadi təhsil və elmi tədqiqat sahəsində daha böyük 

nailiyyətləri ilə xalqımızı sevindirəcəkdir. 
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