
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 

rektoru, professor cənab Ədalət Muradova 

  

Hörmətli cənab professor! 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə Sizi, 

professor-müəllim kollektivini, çoxsaylı tələbələri səmimi-qəlbdən təbrik edir və 

Sizə ən xoş arzularımı çatdırıram. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər ərzində universitetin yetişdirmələri Azərbaycan 

iqtisadiyyatının bütün sahələrində uğurla calışıb, ölkənin dinamik inkişafına layiqli 

töhfələr veriblər. 

Xarici ölkələrdən də onların xoş soraqları gəlib və gəlməkdədir. 

Rəhbərlik etdiyiniz universitetin alimləri istehsalatda uğurla tətbiq olunan bir çox 

sanballı fundamental elmi tədqiqatların müəllifidirlər. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev universitetin 70 illik yubiley tədbirindəki 

çıxışında ölkə iqtisadiyyatının irəli aparılması, müasir iqtisadi sistemə qoşulması 

ücün hazırlıqlı və beynəlxalq təcrübəni mənimsəmiş kadrlara ehtiyac duyulduğunu 

və onların yetişdirilməsində bu təhsil ocağının kollektivinin rolunu xüsusilə 

vurğulamışdı. 

ХXI əsrdəki hərsahəli coşğun inkişaf və qloballaşma proseslərinin sürətlənməsi 

elm aləminin qarşısında da böyük və təxirəsalınmaz vəzifələr qoyub. 

Bu gün UNEC brendli Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ölkənin elm 

kəhkəşanında parlaq bir ulduzdur və bu ulduzun işığının şöləsi hər tərəfə 

yayılmaqdadır. 

Azərbaycanın ən nüfuzlu və aparıcı ali təhsil ocaqlarından olan UNEC-də 

beynəlmiləlləşdirmə, innovativ və distant təhsil, yeni elmtutumlu layihələrin 

işlənməsi, dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələri və elm mərkəzləri ilə sıx 

əlaqələrin yaradılması, ölkədə ilk olaraq ikili diplom verilməsi məsələləri uğurlu 

həllini tapıb. 

Universitetdə 6 ildir ki, "Elektron universitet" modeli fəaliyyət göstərir, tədris 

prosesi tamamilə elektronlaşdırılıb. 



Bütün qeyd olunanlara görə universitetin son illərdəki uğurlarına beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən də layiqli qiymət verilməsi Sizin bilavasitə yüksək 

təşkilatçılıq qabiliyyətinizin, əzmkarlığınızın və məqsədyönlü fəaliyyətinizin 

məntiqi nəticəsidir və çox qürurverici bir haldır. 

Tam əminliklə vurğulamaq istəyirəm ki, universitet indi bir intibah dövrü yaşayır, 

mütəmadi olaraq elm və təhsil sahəsində yeni-yeni uğurlara imza atır və bu 

istiqamətdə işlər getdikcə daha da geniş vüsət alır. 

Heç də təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti cənab 

İlham Əliyev universitetin səmərəli fəaliyyətindən bəhs edərək və onun 

reallaşdırdığı işləri yüksək qiymətləndirərək, bildirmişdir ki, "Mən Azərbaycanın 

bütün ali məktəblərinin bu səviyyədə olmasını arzulayıram". 

  

Hörmətli Ədalət müəllim!  

Biz, Ukrayna ali təhsil müəssisələrinin flaqmanı olan T.Şevcenko adına Kiyev 

Milli Universitetinin məzunları, haqlı olaraq Sizinlə fəxr edir, uğurlarınıza qəlbən 

sevinir və "Əziz qardaşımız, sükanı həmişə belə saxlayın!" deyirik.  

Bir daha Sizi və universitetin bütün kollektivini bu əlamətdar yubiley münasibətilə 

ürəkdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətinizdə Sizə böyük uğurlar, elm Olimpində 

yeni zirvələr fəth etməyi və tükənməz həyat enerjisi arzulayıram.  

 

Dərin hörmət və ehtiramla, 

Rüfət Quliyev 

Millət vəkili, i.e.d., Azərbaycan Texniki Universitetinin professoru və 

kafedra müdiri, T.Şevcenko adına Kiyev Milli Universitetinin professoru 


