
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

                                                    rektoru professor Ədalət Muradova 

         Çox hörmətli Ədalət müəllim! 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 90 illik yubileyi 

münasibətilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunun kollektivi adından və şəxsən öz adımdan Sizi və universitetinizin 

kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ali iqtisadi təhsilin flaqmanı olaraq 

ölkəmizin iqtisadi inkişafında öz sözünü demiş çoxsaylı yüksək ixtisaslı iqtisadçı 

kadrlar hazırlamış və elmi nailiyyətləri ilə iqtisad elminə sanballı töhfələr vermış 

nüfuzlu ali təhsil ocağıdır. 1998-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının təhsil 

naziri vəzifəsində çalışdığım illərdə İqtisad Universitetinin 70-75-80 illik 

yubileylərinin keçirilməsinin şahidi olmuşam. Hələ 2002-ci ildə universitetin 70 

illik yubileyində ulu öndər Heydər Əliyevin universitet kollektivi qarşısındakı 

proqram xarakterli tarixi çıxışını indi də xatırlayıram. O, çıxışında yüksək ixtisaslı 

iqtisadçı kadrların hazırlanması işinin təkmilləşdirilməsini və təhsilin dünya 

standartları səviyyəsinə çatdırılmasını prioritet vəzifə kimi qarşıya qoydu. 

Düşünürəm ki, Ümummilli liderin tarixi çıxışında “...İqtisadiyyatı irəliyə 

aparmaq üçün dünyanın mürəkkəb maliyyə sisteminə, iqtisadi sisteminə qoşulmaq 

üçün bizə müasir, hazırlıqlı, xarici dilləri bilən, dünya təcrübəsini mənimsəmiş 

gənclər lazımdır...” fikri bu gün də universitet rəhbərliyinin qarşısında duran əsas 

hədəflərdən biridir.  

Son illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllimlər və tələbələr 

üçün yaradılmış sağlam mühit, beynəlxalq proqramlarda iştirak, ikili diplom 

proqramları, Differensial əmək haqqı sisteminin tətbiqi, dünyanın nüfuzlu elmi 

bazalarına daxil olan elmi nəşrlərdə əsərlərin çap edilməsi və s. buna görə dünya 



reytinq sistemlərində önəmli yerlərdə olması və Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya 

regionunda ən yaxşı 200 universitetdən biri olması məni çox sevindirir. O da məni 

sevindirir ki, vaxtilə Dövlət Proqramı ilə xaricə təhsil almağa göndərilmiş çoxsaylı 

tələbələr bu gün UNEC-də müəllim kimi işə cəlb edilmişlər. Bu onu deməyə əsas 

verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin universitet qarşısında qoyduğu vəzifələr 

uğurla yerinə yetirilir və İqtisad Universitetinin  90 illik yubileyində universitet 

rəhbərliyinin qeyd edəcəyi kifayət qədər nailiyyətlər və uğurlar vardır. Mən bu 

uğurların əldə edilməsində təbii ki, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 

təhsilin inkişafı üçün imzaladığı fərman və sərəncamları, eyni zamanda universitet 

rəhbərliyi qarşısında qoyduğu vəzifələri xüsusi qeyd etmək istəyirəm.  

Hörmətli Ədalət müəllim! 

Sizin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin inkişafı yolundakı fədakar 

əməyinizi və əzmlə çalışmağınızı yüksək qiymətləndirirəm və inanıram ki, 

möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin qarşınıza qoyduğu vəzifələri ləyaqətlə 

yerinə yetirəcəksiniz və hazırladığınız keyfiyyətli kadrlarla ölkəmizin iqtisadi 

inkişafına, eləcə də ali iqtisadi təhsilin inkişafına öz layiqli töhfənizi verəcəksiniz. 

Mən bir daha Sizi və UNEC-in çoxminli professor-müəllim heyətini və tələbələrini  

90 illik yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və daha böyük uğurlar 

arzulayıram.  

Hörmətlə, 

Misir Mərdanov, EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, 

EA-nin müxbir üzvü, professor 


