
Hörmətli Ədalət müəllim! 

Sizi, rəhbərlik etdiyiniz professor-müəllim heyətini, tələbələrinizi Azərbaycan 

Dövlət İqtisad  universitetinin (UNEG) yaranmasının 90 illik yubileyi ilə səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm. 

Məlumdur ki Azərbaycanda ali təhsilli iqtisadçı kadrların hazırlanmasına keçən 

əsrin 20-ci illərindən başlanmışdır.Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti isə 

1930-cu ildə yaradılıb və  müxtəlif  vaxtlarda müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərib. 

1936 cı ildən etibarən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun yaradılması 

haqqında qərar verilib və  1941-ci ilin iyul ayına kimi mövcud olub,Ikinci dünya 

müharibəsi başlandığına görə bağlanıb və 1944-cü ilin sonuna qədər yalnız 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin tərkibində iqtisadiyyat fakültəsi kimi fəaliyyət 

göstərib,sentyabrın 16-da Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun fəaliyyətinin 

bərpa olunması barədə qərar verilib və Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun fəaliyyəti 

 bərpa edilib və bu proseslər uzun illər davam etdirilib. 1966-cı ilin fevral ayında 

universitet Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı adı ilə bərpa 

olunub və və  1987-ci ilə qədər mövcud olub,bir müddət sonra N.A.Voznosenski 

adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialına çevrilib. 2000-ci ildən 

Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun, Bakı Əmtəəşünaslıq və Kommersiya 

İnstitutunun bazasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yaradıldı. 

Yəni bu tarixləri sadalamaqla Universitetinizin necə bir tarixi yol keçdiyini bir 

daha qeyd etmək istədim. 

Hörmətli Ədalət müəllim! Bu gün artıq sizin rəhbbərliyinizlə müasir bir elm 

ocağına cevrilən UNEG-in  tərkibində , Maliyyə -İqtisad Kolleci, Zaqatala filialı, 

Dağıstan Respublikası Nazirlər Şurasının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarları ilə Dərbənd filialı fəaliyyətə başlamışdır.Məlumdur 

ki, filialların yaradılmasında əsas məqsəd Dərbənd şəhərində azərbaycanlıların , 

Zaqatala və Balakən zonalarında, eyni zamanda Gürcüstanda yaşayan 

soydaşlarımızın ixtisaslı iqtisadçı kadrlar kimi yetişdirilməsi və gələcəkdə kadr 

potensialı ilə təmin etməkdir və buna nail olunmaqdadır. 

Universitetiniz bununla yanaşı həm də dünyanın bir sıra tanınmış təhsil mərkəzləri 

ilə sıx əlaqələr qurub, buna misal olaraq Fransanın Monpelye , Türkiyənin 

"Mərmərə", Moskva Dövlət Universiteti, Moskva Xalq Təsərrüfatı Akademiyası, 

Ukrayna və Belorusun Dövlət Universitetləri, Bonn Universiteti, Amsterdam 

Universiteti, ABŞ ın Linkoln universitetlərini də qeyd etmıək yerinə düşəırdi.Yəni 

bu gün UNEG Soros", "Tasis", "Tempus" və s. beynəlxalq proqramların fəal 

iştirakçısı olmaqla yanaşı dünyanın 100 –dən çox universiteti ilə əməkdaşlıq edir. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti fundamental araşdırmalarda ,elmi –metodik 

layihələrdə daim iştirakçı olmaqla tələbələrin sərbəst formada öz bilik və 

bacarıqlarını göstərməyə şərait yaradır və bunu hərtərəfli_maddi,mənəvi  və elmi 

cəhətdən dəstəkləyir.Bu gün istər Distant təhsil,istərdsə də İctimai nəzarət 

vasitəsilə idarəçilik funksiyalarını həyat keçirən UNEG innovasiyalar,texnoloji 



inkişaf, beynəlxalq səviyyəli kadr potensialı yetişdirən böyük bir arşdırmaçı elm 

mərkəzinə çevrilib.Pralel olaraq gənc nəslin tərbiyəsi,vətənpərvərliyi də 

universitetin fəaliyyətində əsas prioritet istiqamətlərdən biridir. 

Hörmətli Ədalət müəllim! 

Tutduğunuz bu şərəfli yolda, Sizə və kollektivinizə böyük uğurlar ,Vətənimizin 

çiçəklənməsi üçün bütün səylərinizə görə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.Bu bayram 

günündə kollektivinizin hər bir üzvünə möhkəm can sağlığı, səadət, xoşbəxtlik, 

tükənməz enerji, tərəqqi və əzmkarlıq arzulayıram. 

Bayramınız mübarək! 

Hörmətlə, Arzu Nağıyev ,Milli Məclisin deputatı 


