
Hörmətli Ədalət müəllim! 

Mən 1989-1992-ci illərdə indiki ali məktəbə rəhbərlik etmişəm. Bu, bəlkə də onun zəngin 

tarixində ən çətin, ağrılı dövr idi. Məlum olduğu kimi, ittifaq hökumətinin qərarı ilə institut 

N.A. Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı kimi fəaliyyətə 

başladı. Əlbətdə ki, ölkənin ən populyar ali məktəblərinin birinin müstəqilliyinin itirilməsi 

Azərbaycan ictimaiyyətin tamamilə anladıla bilən narazılığına səbəb olmuşdur. Respublika 

rəhbərliyi mənim qabağımda konkret vəzifələr qoymuşdu, onların həlli institutunun itirilmiş 

mövqeləri və statusunu geri qaytarmağa imkan verərdi. 

Doğma kollektivə qayıtdığım ilk günlərdən bu istiqamətdə aktiv işlər başlandı. Tədris və elmi 

proseslər köklü surətdə yenidən quruldu, professor-müəllim heyəti keyfiyyətcə yeniləndi və 

təkmilləşdirildi. Əsas səylər təhsil səviyyəsinin və tədqiqatların səmərəliliyinin, bu qurumun 

ölkədə nüfuzunun artırılmasına yönəldilmişdir. Bir sözlə, kollektiv çox çəkilən sınaqlara 

layiqincə tab gətirdi. Bunu həm aparıcı institutunun, həm də müvafiq ittifaq nazirliyinin 

xüsusi komisiyaları tərəfindən aparılan kompleks yoxlamalar təsdiqlədi. 

Səmərəli fəaliyyətimiz nəticəsində 1991-ci ildə institut yenidən müstəqilliyini bərpa etdi və 

Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu təşkil edildi. Rəhbərliyinin arsenalında bu ali mktəbinin 

fəaliyyətinin tədricən innovativ yoluna qoymaq üçün böyük planlar, maraqlı fikirlər və 

perspektivli istiqamətlər var idi. Lakin respublikada Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsi 

planlaşdırılmış oriyentirləri məntiqi sona çatdırmağa imkan vermədi və institutun keçmiş 

adını geri qaytarmış möhkəm komanda onu tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 

İndi mən layiqli istirahətdəyəm, amma buna baxmayaraq kollektivlə əlaqəni itirmirəm və 

adətən UNEC adlanan, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində  tətbiq olunan yenilikləri 

diqqətlə izləyirəm. 

Etiraf etmək lazımdır ki, son bir neçə ildə kəskin irəliləmələr müşahidə olunmuşdur. 

Universitetin maddi-texniki bazası xeyli möhkəmləndirildi. Həm bakalavr, həm də 

magistratura səviyyələrində tədris prosesində əsaslı bir təkmilləşdirmə baş vermişdir. 



Əsaslandırılmış struktur dəyişikliklər edildi, yeni fakültə və kafedralar yaradıldı, müasir 

ixtisaslar tətbiq olundu və zamana uyğun tədris proqramları hazırlandı. Vaxtında təhsil 

prosesinin rəqəmsallaşdırılmasına və tələbələr üçün distant təhsilin sahmana salmasına diqqət 

yetirildi. Məhz belə bir uzaqgörən siyasət koronavirus pandemiyası şəraitində heç bir çətinlik 

çəkmədən işləmək üçün adaptasiya olmasına imkan verdi. 

Universitetin qabaqcıl xarici təhsil müəssisələri ilə beynəlxalq əməkdaşlığı genişlənmişdir. 

Xüsusilə ikili diplom və xarici dildə tədris təcrübəsindən məmnunam. Hər il sanballı 

beynəlxalq elmi-praktik forumlar keçirilir. Dərsliklərin və tədris vəsaitlərinin hazırlanması, 

kitabxananın və mədəniyyət mərkəzinin işi yaxşı təşkil edilmişdir. Universitet əməkdaşları 

nüfuzlu beynəlxalq elmi nəşrlərdə daha tez-tez dərc etməyə başladılar. UNEC təhsil 

müəssisələrinin dünya reytinqlərində kifayət qədər yüksək qiymətləndirilir, bu da, öz 

növbəsində, bura xarici tələbələrin böyük bir kontingentini cəlb edir. 

Doğma kollektivimın qazandığı uğurları uzun uzun sadalaya bilərdim. Ümumiyyətlə, 

yekunlaşdırmaq istərdim ki, hazırda universitet sürətlə postsovet məkanında aparıcı 

universitetlərdən birinə çevrilib və həm ümumi təhsil mühitində, həm də abituriyentlər 

arasında yüksək nüfuzlu ad qazanmışdır. 

Ümid edirəm, hətta əminəm ki, belə bir dərrakəli, mütərəqqi bir yanaşma ilə UNEC 

məzunlarının maraqlı bir həyatı və perspektivli bir gələcəyi olacaqdır. 

Universitetin 90 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycanda təhsil prosesinin inkişafında yeni 

zirvələrə çatmaq arzusu ilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. 

İqtisad elmləri doktoru, professor, 

Əməkdar elm xadimi 

Ələsgərov Fuad Nəsrulla oğlu  

 


