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Hörmətli Ədalət müəllim, 

Şanlı və şərəfli inkişaf yoluna, ənənələrə, fəaliyyət prinsiplərinə malik olan 

Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinin – UNEC-in 90 illik yubileyi münasibətilə 

Sizi, rəhbərlik etdiyiniz kreativ, mobil və işgüzar kollektivinizin bütün əməkdaşlarını 

təbrik edirəm! 

Hələ XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq, çətin bir dövrdə iqtisadçı kadrların 

hazırlanmasında səmərəli fəaliyyət göstərən UNEC sonrakı dövrlərdə 

Azərbaycanımızın müxtəlif iqtisadiyyat sahələri üçün mütəxəssisələrin 

yetişdirilməsində tarixi xidmətlər göstəmişdir. Universitet ölkəmizdə və 

cəmiyyətimizdə özünəməxsus yeri olan nüfuzlu bir ali təhsil və tədqiqat mərkəzi 

səviyyəsinədək yüksəlmişdir. Müxtəlif dövrlərdə bu universitetinin ünvanına 

qarayxmalar olmasına, hətta ləğv edilərək, başqa universitetə birləşdirilməsinə 

baxmayaraq, müstəqilliyimizin bərpasından sonra UNEC ölkəmizin ali təhsil 

sisteminin önündə gedən müasir və dünya səviyyəli təhsil ocağına çevrilə bilmişdir.  

Xüsusilə, son illərdə Sizin rəhbərliyiniz altında UNEC sürətli inkişaf yoluna 

qədəm qoymuş, inklüziv təhsil istiqamətində, yüksək texnologiyalar əsasında ali 

təhsil meyarlarının təkmilləşdirilməsində, tələbələr üçün təhsil imkanlarının 

artırılmasında və beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiyanın gücləndirilməsində, ali 

təhsilin innovativ inkişafının təmin edilməsində, təhsil üzrə tədris və təlim 

modullarının, materiallarının ən yüksək səviyyədə hazırlanmasında, çoxlu sayda 

“ilk”lərə imza atılmasında geniş həcmli işlər görülmüş və tədbirlər həyata 

keçirilmişdir.  

UNEC təkcə Azərbaycanda yox, beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu elmi-tədqiqat 

mərkəzi statusunu almışdır. UNEC bir sıra mühüm ixtisaslar, o cümlədən, maliyyə, 

marketinq, vergi sistemi, menecment, ticarət ixtisasları üzrə yüksək səviyyəli kadrlar 

hazırlamaqla bərabər, ölkə iqtisadiyyatının aktual problemləri və qlobal təhlükələr 

şəraitində ortaya çıxan yeni çağırışlar üzrə səmərəli elmi-tədqiqat mərkəzinə 

çevrilmişdir.  

Fəxr edirəm ki, 90 yaşı tamam olan - Universitetimizin məzunuyam, həm də bu 

universitetdə iqtisad elmləri namizədi və iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 

almaq üçün dissertasiyaları uğurla müdafiə etmiş və elmi dərəcələrə layiq 

görülmüşəm.  

İnamla deyə bilərəm ki, hazırda UNEC ölkəmizin və dünya iqtisad elminin 

“beyin mərkəzi”nə çevrilməkdədir. UNEC-in uzunmüddətli strateji inkişaf 



istiqamətləri hamımızı sevindirir və tezliklə “UNEC-100 İnkişaf Strategiyasının 

(2019-2030)” reallaşdırılması nəticəsində daha yüksək nailiyyətlərin əldə ediləcəyinə 

və UNEC-in baxımlı beynəlxalq reytinqli Universitetə çevriləcəyinə inanırıq.  

Hörmətli, Ədalət müəllim,  

Bir daha SİZİ və UNEC-in bütün tələbə, professor-müəllim heyətini, 

əməkdaşlarını yübiley münasibətilə təbrik edir və daha böyük uğurlar arzulayıram! 

 

Şəfa Əliyev, 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin  

“Dünya iqtisadiyyatı və marketinq” kafedrasının 

 professoru, iqtisad elmləri doktoru 

 

  

 

 


