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Hörmətli Ədalət müəllim, 

 

Sizi və rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

kollektivini bu qocaman elm ocağının yaranmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə 

səmimi qəlbdən təbrik edir, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, yeni uğurlar arzulayıram.  

1930-cu ildə əsası qoyulmuş Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tarixin 

müxtəlif dönəmlərində çətin sınaqlardan uğurla çıxmış, şərəfli bir yol keçərək bu 

gün Azərbaycanın ən aparıcı ali təhsil müəssisələrindən birinə çevrilmişdir.  

Ulu öndər Heydər Əliyev respublikanın digər ali təhsil ocaqları kimi bu 

təhsil müəssisəsinin də inkişafı və maddi texniki bazasının gücləndirilməsinə 

həmişə yüksək diqqət yetirmişdir. Bu ənənəyə sadiq qalan ölkə prezidenti 

möhtərəm cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə ən müasir standartlara cavab 

verən nümunəvi tədris müəssisələrindən birinə çevrilən İqtisad Universiteti hazırda 

Qafqazın ən böyük ali iqtisad təhsil müəssisələrindən biri olmaqla, iqtisadiyyat 

elminin mühüm sahələri və istiqamətləri üzrə yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlandığı əsas mərkəz hesab olunur.  

Dünyəvi tədris prosesi və kadr hazırlığı təhsil sisteminə malik olan 

Universitet, mövcud elmi potensialı hesabına dünyanın bir sıra tanınmış təhsil 

mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurmuş,  regionda iqtisad elmini dərindən öyrədən 

fundamental tədris mərkəzinə çevrilmişdir. Universitetdə azərbaycanlı tələbələrlə 

yanaşı dünyanın 20-dən çox ölkəsindən əcnəbi tələbələrin də təhsil alması bu tədris 

mərkəzinin böyük nüfuzu və elmi potensialının təzahürüdür.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dünyanın nüfuzlu 

universitetləri ilə əməkdaşlıq etməsi, beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirakı, 

təcrübə mübadiləsi, müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla işbirliyi yaratmasının 

nəticəsidir ki, burada iqtisadçı gənc kadrlarla yanaşı, bu gün yüksək elmi 

nailiyyətləri ilə respublikanın və dünyanın nüfuzlu elm mərkəzlərində fərqlənən 

yüzlərlə alim və akademiklər yetişmişdir.     

Ali təhsilli iqtisadçı kadrların hazırlanmasında əvəzsiz xidmətləri olan 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  çoxsaylı məzunlarından biri 

kimi mən də bu ali təhsil müəssisəsinin şanlı keçmişi və bu günü ilə fəxr edir, 

qürur hissi keçirirəm.  

Respublikamızın bu qocaman və nüfuzlu elm ocağının kollektivini 

universitetin yaranmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə bir daha təbrik edir, ən 

xoş arzularımı bildirirəm. 

 

Hörmətlə,                                                                                                         

Qəzənfər Ağayev 
  

 


