
 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

 (UNEC) rektoru professor Ədalət Muradova 

 

 

Hörmətli Ədalət müəllim, 

 

Sizi və rəhbərlik etdiyiniz UNEC-in  bütün professor-müəllim heyətini 

unuversitetin yaranmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, 

dövlətimizin iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayan 

kadrların yetişdirilməsi kimi şərəfli işinizdə uğurlar, hər birinizə şəxsi həyatınızda 

uzun ömür və cansağlığı arzulayıram.  

Sizin, universitetin tanınmış professor-müəllim heyətinin gərgin əməyi 

sayəsində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müasir standartlara uyğun 

aparılan elmi araşdırma işləri dövrün real iqtisadi problemlərinin həllini tapmağa 

imkan verir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün 

sahələrini təmin etmək üçün yüksək səviyyəli, peşəkar kadrlar hazırlayan yeganə ali 

məktəbdir. 

Universitetin alimləri müasir iqtisadiyyat elminin ən müxtəlif sahələri üzrə 

fundamental araşdırmalar aparır, müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsaslarını hazırlayırlar. 

Bu ali məktəbin elmi potensialı müxtəlif sahələrdə beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf 

etdirməyə imkan verir. Həmçinin universitetin mövcud elmi potensialı hesabına 

dünyanın bir sıra tanınmış təhsil mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurması onun dünyada 

şöhrət tapmasını təmin etmişdir.   

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Soros”, “Tasis”, 

“Tempus” və s. beynəlxalq proqramların fəal iştirakçısıdır. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin dəstəyi və biləvasitə Sizin rəhbərliyinizlə universitetdə aparılan 

islahatlar, tədris proqramlarının dünya standartlarına uyğunlaşdırılması öz nəticələrini 

verməkdədir. Dünyanın 25 mindən artıq ali təhsil müəssisəsini əhatə edən 

"Webometrics"in reytinq cədvəlində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ilk 

dəfə olaraq dünyanın Top-5000 universiteti siyahısında yer alması və Azərbaycan 

universitetləri arasında birinci yeri tutması dediklərimizin əyani təsdiqidir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının elmi cəhətdən inkişafı üçün mütəxəssislər 

hazırlayan bu ali təhsil ocağını bitirən minlərlə soydaşlarımız ölkəmizin dinamik 

inkişafında uğurla iştirak edir. 90 yaşını qeyd edən Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti ölkəmizin keşməkeşli yollarında Azərbaycan xalqı ilə birgə addımlamış, 

dövlətimizin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. İstər sovetlər dönəmində, istərsə də 

müstəqilliyimiz dövründə univerisitetin məzunları iqtisadiyyatımızın bütün 

sahələrində əzmlə çalışmış, dövlətimizin sürətli inkişafında bilik və bacarıqlarını 

əsirgəməmişdir. 

Mən fəxr edirəm ki, bu universitetin məzunu olmuşam. 1983-1990-cı illərdə 

sənayenin iqtisadiyyatı fakültəsində təhsil almışam. Əziz müəllimlərimdən müqəddəs 

saydığım auditoriyalarda öyrəndiklərim mənim gələcəyimi, mənim taleyimi 

müəyyənləşdirdi. Buna görə mən dünyasını dəyişən müəllimlərim qarşısında baş əyir, 

bugündə elmin incəliklərini tələbələrə həvəslə öyrədənlərə şərəfli peşələrində yeni-

yeni uğurlar arzulayıram. 



Arzu edirəm ki, 90 illik yubileyini qeyd etdiyimiz UNEC-in alimlərinin, elmi 

işçilərinin, müəllimlərinin, məzunlarının səsi daim yüksəklərdən gəlsin. 

90 yaşın mübarək, doğma unuversitetimiz! 

 

Hörmətlə, 

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Rövşən Bağırov   


