
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru,                                                       

iqtisad elmləri doktoru professor Ədalət Muradova 

 

Hörmətli Ədalət müəllim! 

           

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyi 

münasibətilə Sizi və universitetin bütün professor-müəllim heyətini İmişli rayon 

ictimaiyyəti və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən təbrik edirəm.  

Bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycanda iqtisadçı mütəxəssislərin 

hazırlanmasına daim diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndər Heydər Əliyevin 

"Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında" 349 

saylı 13 iyun 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun, 

Bakı Əmtəəşünaslıq və Kommersiya İnstitutunun bazasında Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti yaradılmış və bundan sonra ölkəmizdə milli iqtisadçı kadrların 

hazırlanmasında yeni bir mərhələnin təməli qoyulmuşdur. Məhz bu dövrdən 

başlayaraq respublikamızda iqtisad təhsili alan mütəxəssislərin həm ölkəmizin 

iqtisadiyyatının inkişafına, həm də beynəlxalq elmi araşdırmalara misilsiz töhfələri 

olmuşdur. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Azərbaycan Respublikasının bir 

çox ölkələrlə tədris-mədəni əlaqələrinin genişlənməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinin inkişafı, ölkənin qazandığı nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə nümayiş 

etdirilməsi istiqamətində böyük xidmətləri olmuşdur. Universitetin professor-

müəllim heyətinə görkəmli elmlər doktorları, professorlar, fəlsəfə 

doktorları, dosent və müəllimlər daxildir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

elm və təhsil mərkəzi kimi milli və beynəlxalq nailiyyətləri dərindən öyrənir və 

tədris edir. Burada təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə beynəlxalq və 

regional baxımdan unikal sayıla bilinəcək ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır. 

Universitetin mövcud elmi potensialı hesabına dünyanın bir sıra tanınmış təhsil 

mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurmaq mümkün olmuşdur. Bu sırada Fransanın 

“Monpelye I”, Türkiyənin "Mərmərə", Moskva Dövlət Universiteti, Moskva Xalq 

Təsərrüfatı Akademiyası, Ukrayna və Belorusun Dövlət Universitetləri, Bonn 

Universiteti, Amsterdam Universiteti xüsusi önəm kəsb edır. Hal-hazırda 

universitet dünyanın 100 universiteti ilə əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti Qafqaz Universitetlər Birliyinin üzvüdür.  

Universitetin məzunları Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericilik, 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, eləcə də özəl sektorda səmərəli 

fəaliyyət göstərməklə bərabər ölkəmizi bir sıra beynəlxalq qurumlarda layiqincə 

təmsil edirlər. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti "Soros", "Tasis", "Tempus" 

və s. beynəlxalq proqramların fəal iştirakçısıdır. 

 

Hörmətli Ədalət müəllim! 

          Siz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı 

ilə 2014-cü il  martın 5-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru təyin 

edilmişsiniz. Əminliklə bildirirəm ki, Siz və Sizin rəhbərlik etdiyiniz ali təhsil 

müəssisəsinin professor-müəllim heyəti müstəqil respublikamızın ali təhsil 



sisteminin inkişafında, ölkəmizin milli təhsil siyasətinin formalaşdırılmasında 

üzərinizə düşən bütün vəzifələri bacarıqlı alim-pedaqoq səriştəsi ilə yerinə 

yetirdiyiniz kimi bu mötəbər etimadı ləyaqətlə doğruldursunuz. Hesab edirəm ki, 

yaxın keçmişdə və hal-hazırda bütün dünyada baş verən iqtisadi böhran və 

tənəzzüllərin ölkəmizdə təsirlərinin azaldılmasında və aradan qaldırılmasında 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin hazırladığı kadrların xidmətləri 

danılmazdır. Sizi və universitetin bütün professor-müəllim heyətini bir daha 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyi 

münasibətilə təbrik edir, dövlətimizin strateji siyasətinin tərkib hissəsi olaraq elmi 

kadrların və iqtisadçı mütəxəssislərin hazırlanması kimi mühüm və məsuliyyətli 

fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. 

 

Hörmətlə,  

İmişli rayon İcraHakimiyyətinin Başçısı Elçin Rzayev 

 

 
 


