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Ölkənin ən iri ali təhsil ocaqlarından biri sayılan, 1930-cu ildə əsası qoyulmuş 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyi 

münasibətilə universitetin qabaqcıl alim və mütəxəssislərini, professor-müəllim 

heyətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm!  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Cənubi Qafqazda yeganə ali iqtisadi 

təhsil müəssisəsi olaraq yarandığı gündən indiyədək şərəfli bir ömür yaşamış, 

əhəmiyyətli tarixi yol keçmiş, qüdrətli elm ocağına çevrilmiş, öz elmi-intellektual 

potensialı və tədrisin keyfiyyəti ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının lokomotivi 

olan yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrların hazırlanmasında müstəsna xidmətlər 

göstərmişdir. Fəaliyyətini müasir Azərbaycan təhsilinin strateji hədəflərinə uyğun 

quran və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyan Universitet bu gün də ölkəmizin 

iqtisadiyyatı üçün xüsusi əhəmiyyətə malik ixtisaslar üzrə rəqabətqabiliyyətli 

mütəxəssislərin yetişdirilməsi işində öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlir. 

 Uzun illər ölkə iqtisadiyyatının davamlı yüksəlişinə töhfələr vermiş Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universitetinin keçdiyi bu şərəfli yola nəzər salarkən məlum olur ki, bu 

elm məbədgahı həmişə xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi kursuna, 

azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmuşdur. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

bugünkü fəaliyyəti ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətinə böyük 

dəstək və mühüm xidmətlər istiqamətində qurulmuşdur. 

 Böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, hazırda universitetin məzunları təkcə 

Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. 

Universitetin məzunları arasında tanınmış dövlət xadimləri və görkəmli alimlər vardır. 

Onların bir çoxu respublikamızda müxtəlif dövlət strukturlarında rəhbər vəzifələrdə 

çalışır, layiqincə təmsil olunurlar. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

məzunlarının dövlət quruculuğunda rolu böyükdür.  

  Mən də son illər çox böyük inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin məzunu olmağım ilə fəxr edir, onun fəaliyyətini, ölkə  iqtisadiyyatının 

inkişafındakı  rolunu yüksək qiymətləndirir və bu təhsil müəssisəsində aldığım 

bilikləri işlədiyim sahələrdə səylə tətbiq edirəm. Hesab edirəm ki, zamanla Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivi daha böyük uğurlara imza atacaqdır. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivini 90 illik yubiley 

münasibətilə bir daha təbrik edir, bu yolda hər birinizə uğurlar diləyirəm ! 
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