
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 90 illik yubileyi ilə bağlı 

təbrik 

 

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatını Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

məzunları olmadan təsəvvür etmək çətindir. Onun elmi-tədqiqat və təhsil 

fəaliyyətinin mərkəzində ənənə və innovasiyaların vəhdəti dayanır. Hər konkret 

dövrdə ölkənin inkişafına mühüm töhfələr verərək, doğma Azərbaycanımızın aparıcı 

ali təhsil müəssisələrindən birinə çevrilən və dünyanın reytinqli universitetləri 

sırasına yüksələn UNEC-in inanılmaz dərəcədə zəngin bir tarixi var! Bir çoxlarının 

taleyini əvvəlcədən müəyyənləşdirən UNEC diplomu, nəinki ölkə daxilində, eyni 

zamanda respublikamızın hüdudlarından kənarda da işəgötürənlərin nəzərində 

məzunları fərqləndirən özünəməxsus keyfiyyət işarəsidir. Qürur hissi duyuram ki, bu 

universitetin 2000-2004-cü illərdə rektoru kimi fəaliyyət göstərmişəm.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin fəaliyyətim dövründə keçirilmiş 70 

illik yubileyindən keçən dövr ərzində o, dinamik inkişaf edərək illərlə qazanılmış 

nailiyyətlərin, eyni zamanda xaricdə təhsil almış gənclərin hesabına öz elmi 

potensialını daha da artırmışdır. Ötən illər kollektivin böyük ruh yüksəkliyi ilə əldə 

etdiyi uğurlarla zəngin bir dövr kimi yadda qalmışdlr. Bu gün UNEC Azərbaycan 

universitetlərinin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin tövsiyələrinə uyğun şəkildə ənənələri layiqincə davam 

etdirən, milli layihə çərçivəsində problemləri vaxtında həll edən, güclü elmi 

beynəlxalq əlaqələri olan, təhsil proqramlarında artıq xarici təcrübənin 

inteqrasiyasına və rəqəmsal çevrilmə yolunda inamla irəliləyərək tədris prosesinin 

tamamilə yeniləşdirilməsinə nail olmuş, distant təhsilə keçid sahəsində respublikanın 

digər universitetləri içərisində ilkə imza atmış və nəhayət, nüfuzlu daxili və dünya 

reytinqlərində özünəməxsus yer tutan ali təhsil müəssisəsi kimi tanınır. 

Müasir texniki avadanlıq və yüksək ixtisaslı müəllim heyəti yüksək keyfiyyətli 

kadr hazırlığını təmin edir. Tələbələrə biliklərin mənimsənilməsi və tədqiqatların 

aparılması üçün geniş imkanlar verilir, təşəbbüslü və innovativ zəkalı işçilər peşə 

inkişaf üçün yeni üfüqlər açırlar. UNEC bacarıqların formalaşması, fərdi inkişaf və 

yaradıcılıq imkanlarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Əminliklə 

deyə bilərik ki, UNEC tələbələri və məzunları üçün əla perspektivlər vəd və təklif 

edir. 

UNEC heyəti universitetin hərtərəfli inkişafı  və müstəqil dövlətimizin gələcəyi 

olan gənclərimizin yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişdirilməsi istiqamətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təhsil sahəsində strateji 

mövqeyini dəstəkləyir və onun universitetlər qarşısında qoyduğu məqsəd və 

vəzifələri vaxtında uğurla icra edir,  professor-müəllim kollektivi və tələbələr də 

yaradılmış geniş imkanlar sayəsində yeni nailiyyətlər qazanmaq üçün böyük şövqlə 

səy göstərirlər. Hər zaman iqtisadi yönümlü ADİU bölgədə və Azərbaycanda ən 

böyük müəssisələrdə tələb olunan yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrların dayağı 

sayılmaqla bu gün tədqiqatın yeni sahələrinin meydana gəlməsi və inkişafı ilə 

əlaqədar yeni ixtisasların açılması hesabına texniki sahələrdə də rəqabətə davamlı 

mütəxəssislərin hazırlığı prosesinə başlayır, öz potensial imkanlarını sürətlə 

genişləndirməyə davam edir. Bu əziyyətli və şərəfli iş Azərbaycan Dövlət İqtisad 



Universitetinin və tələbələrimizin gələcəyini, həmçinin bütövlükdə ölkənin gələcəyini 

müəyyənləşdirir. 

Mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin qazandığı bu uğurlara çox 

sevinirəm. UNEC-in yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibətilə UNEC heyətini  

ürəkdən təbrik edirəm. Sizin kollektivə milli iqtisadiyyat üçün ixtisaslı kadrların 

hazırlanmasında, alim və müəllimlərin elmi nailiyyətlərinin praktikada geniş tətbiq 

edilməsində daha innovativ yanaşma, yeni qələbələr və kəşflər, təlim-təhsil 

fəaliyyətinin bütün sahələrində müvəffəqiyyətlərr arzulayıram! 
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